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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ของ
เทศบาลตําบลที่วงั
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลที่วัง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลที่วังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลที่วังจึงขอชี้แจงให
ทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 80,015,539.42 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 30,555,487.95 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 19,751,872.47 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 2557 ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2557
(1) รายรับจริง จํานวน 64,957,644.10 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
จํานวน
พาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน

7,313,881.47
687,370.20
717,226.03
0.00

บาท
บาท
บาท
บาท

401,030.00
0.00
31,315,345.40
24,522,791.00

บาท
บาท
บาท
บาท

2,537,144.37
13,564,087.00
10,013,889.13
2,895,610.00

บาท
บาท
บาท
บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 26,825,027.00 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 35,811,730.50 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จํานวน
งบบุคลากร
จํานวน
งบดําเนินงาน
จํานวน
งบลงทุน
จํานวน
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งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

จํานวน
จํานวน

0.00
6,801,000.00

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 25,499,807.00 บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 11,148,092.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

บาท
บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2558

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายไดจัดเก็บ
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รวม

เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริง
ป 2556

ประมาณการ
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

6,522,852.25
520,648.00
321,706.39
233,620.00
7,598,826.64

6,820,000.00
1,049,000.00
350,000.00
315,000.00
8,534,000.00

7,400,000.00
765,000.00
700,000.00
315,000.00
9,180,000.00

24,513,996.16

29,200,000.00

33,700,000.00

24,513,996.16

29,200,000.00

33,700,000.00

20,337,986.00

23,300,000.00

26,000,000.00

20,337,986.00

23,300,000.00

26,000,000.00

52,450,808.80

61,034,000.00

68,880,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจายจากงบประมาณ
รวม

รายจายจริง
ป 2556
1,724,676.00
13,211,761.00
14,283,553.77
6,140,460.00
0.00
4,563,900.00
39,924,350.77
39,924,350.77

ประมาณการ
ป 2557
2,810,810.00
18,090,450.00
17,341,340.00
14,477,200.00
25,000.00
4,832,000.00
57,576,800.00
57,576,800.00

ประมาณการ
ป 2558
3,034,400.00
20,796,540.00
18,504,560.00
19,010,500.00
0.00
7,534,000.00
68,880,000.00
68,880,000.00
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สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ของ

เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

7
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2558
ของ เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาน

ยอดรวม

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

17,455,380
1,710,000
12,378,180
3,588,100
27,477,460
632,500
2,523,980
80,000

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

3,034,400
68,880,000
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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
7,376,700
3,072,000
4,304,700
3,455,000
1,325,000
870,000
390,000
870,000
5,000
5,000
32,000
32,000
10,868,700

งานวางแผนสถิติและ
งานบริหารงานคลัง
วิชาการ
1,657,400
3,481,900
0
0
1,657,400
3,481,900
779,180
611,200
87,180
201,200
560,000
240,000
132,000
110,000
0
60,000
57,000
0
57,000
0
0
0
0
0
2,493,580
4,093,100

รวม
12,516,000
3,072,000
9,444,000
4,845,380
1,613,380
1,670,000
632,000
930,000
62,000
62,000
32,000
32,000
17,455,380
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
669,000
669,000
541,000
71,000
160,000
310,000
80,000
80,000
1,290,000

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย
0
0
420,000
0
420,000
0
0
0
420,000

รวม
669,000
669,000
961,000
71,000
580,000
310,000
80,000
80,000
1,710,000
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แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
700,700
700,700
264,000
54,000
95,000
115,000
0
0
964,700

งานระดับกอนวัยเรียนและ
งานระดับมัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
186,000
0
186,000
0
4,155,480
0
0
0
903,000
0
3,252,480
0
6,972,000
100,000
6,972,000
100,000
11,313,480
100,000

รวม
886,700
886,700
4,419,480
54,000
998,000
3,367,480
7,072,000
7,072,000
12,378,180
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แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
2,042,100
2,042,100
1,272,000
142,000
550,000
580,000
109,000
109,000
165,000
165,000
3,588,100

รวม
2,042,100
2,042,100
1,272,000
142,000
550,000
580,000
109,000
109,000
165,000
165,000
3,588,100
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แผนงานเคหะและชุมชน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
3,959,760
3,959,760
3,793,200
403,200
1,460,000
1,930,000
97,500
97,500
0
7,850,460

งานไฟฟาถนน
0
0
0
0
0
0
14,477,000
0
14,477,000
14,477,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
0
0
1,000,000
0
1,000,000
0
4,150,000
4,150,000
0
5,150,000

รวม
3,959,760
3,959,760
4,793,200
403,200
2,460,000
1,930,000
18,724,500
4,247,000
14,477,000
27,477,460
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
482,500
482,500
100,000
70,000
30,000
0
0
582,500

งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน
0
0
0
0
0
50,000
50,000
50,000

รวม
482,500
482,500
100,000
70,000
30,000
50,000
50,000
632,500

14
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
240,480
240,480
50,000
40,000
10,000
0
0
0
0
0
290,480

งานกีฬาและนันทนาการ
0
0
1,343,500
0
1,250,000
93,500
0
0
150,000
150,000
1,493,500

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น
0
0
640,000
0
640,000
0
35,000
35,000
65,000
65,000
740,000

รวม
240,480
240,480
2,033,500
40,000
1,900,000
93,500
35,000
35,000
215,000
215,000
2,523,980
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แผนงานการเกษตร
งาน
งบ

งานสงเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

รวม
80,000
70,000
10,000
80,000

80,000
70,000
10,000
80,000

คาใชสอย
คาวัสดุ
รวม
แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

งบกลาง

รวม
3,034,400
3,034,400
3,034,400

3,034,400
3,034,400
3,034,400
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของเทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลที่วัง และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 68,880,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 68,880,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

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

17,525,380
1,710,000
12,378,180
3,588,100
27,407,460
632,500
2,523,980
80,000

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

3,034,400
68,880,000
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ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม
รวมรายจาย

0

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิก
จายเงินของเทศบาลตําบล
ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................
(ลงนาม)..................................................
( นายเชาวลิต เจริญพงศ )
นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง
เห็นชอบ
(ลงนาม)..................................................
(...........................................................)
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประจําปงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอ ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริง
ป 2555
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว
เพื่อการโฆษณา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาปรับการผิดสัญญา
คาปรับอื่น ๆ

ป 2556

ป 2557

6,234,580.75
104,745.70
183,525.80
6,522,852.25

6,302,725.00
100,145.01
161,240.00
6,564,110.01

6,908,049.50
100,261.56
278,321.42
7,286,632.48

2,170.00
4,143.00
387,930.00

680.00
4,370.00
449,520.00

543.20
300.00
10,469.00
402,970.00

-

650.00

30.00

6,320.00
61,125.00
7,800.00

14,390.00
2,900.00
29,100.00
296,832.00
6,552.00

12,420.00
2,260.00
1,680.00
72,650.00
85,806.00
2,200.00

ป 2557
6,500,000
120,000
200,000
6,820,000

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2558

7.69 %
0.00 %
40.00 %

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

0 100.00 %
3,000 -66.67 %
10,000
0.00 %
500,000
0.00 %

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

1,000

0.00 %

1,000

10,000
0.00 %
3,000
0.00 %
0 100.00 %
20,000 150.00 %
420,000 -76.19 %
10,000
0.00 %

10,000
3,000
1,000
50,000
100,000
10,000

19
รายรับจริง
ป 2555
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
คาใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม

ป 2556

ป 2557

50,000.00

94,000.00

55,000.00

1,000.00
160.00
520,648.00

1,000.00
-

ป 2557
70,000

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2558

0.00 %

70,000

900,804.00

100.00
230.00
6,070.00
652,728.20

1,000
0.00 %
0 100.00 %
1,000
0.00 %
0 100.00 %
1,049,000

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

321,706.39
321,706.39

521,574.22
521,574.22

717,226.03
717,226.03

350,000 100.00 %
350,000

700,000
700,000

167,000.00
66,620.00
233,620.00

129,500.00
6,130.00
135,630.00

345,000.00
17,030.00
362,030.00

300,000
15,000
315,000

300,000
15,000
315,000

5,055,323.10
4,569,493.87
194,041.01
2,205,199.13
3,965,232.32
3,509,632.45
1,175,949.28

6,911,496.84
5,221,048.67
219,286.05
2,289,418.90
4,995,916.82
4,345,624.23
254,479.14

10,740,185.23
4,661,285.52
188,391.33
2,350,183.28
3,172,492.81
4,979,397.88
197,863.81

7,000,000
5,000,000
200,000
2,500,000
5,000,000
4,500,000
300,000

0.00 %
0.00 %
57.14
0.00
0.00
0.00
0.00
11.11
0.00

%
%
%
%
%
%
%

11,000,000
5,000,000
200,000
2,500,000
5,000,000
5,000,000
300,000
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รายรับจริง
ป 2555
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
ภาษีจัดสรรอื่นๆ

ป 2556

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2557

ป 2558

3,839,125.00

4,717,396.00

4,360,419.00

4,700,000

0.00 %

4,700,000

-

-

3,783.00

0

0.00 %

0

รวมหมวดภาษีจัดสรร

24,513,996.16

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

20,337,989.00

22,458,274.84

24,522,791.00

23,300,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

20,337,989.00
52,450,808.80

22,458,274.84 24,522,791.00
59,535,059.75 64,195,409.57

23,300,000
61,034,000

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

28,954,666.68 30,654,001.86

29,200,000

33,700,000

11.59 %

26,000,000
26,000,000
68,880,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอ ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

68,880,000 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บ

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
ภาษีบํารุงทองที่
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
ภาษีปาย
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมา และคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
คาปรับการผิดสัญญา
ประมาณการรายรับต่ํากวาปที่ผานมา
คาปรับอื่น ๆ
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา

รวม
จํานวน

7,400,000 บาท
7,000,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

280,000 บาท

รวม
จํานวน

765,000 บาท
1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท
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คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาใบอนุญาตอื่นๆ
จํานวน
ประมาณการรายรับใหม คาดวาจะไดรับในปนี้
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
รวม
ดอกเบี้ย
จํานวน
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวม
คาขายแบบแปลน
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
จํานวน
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
ภาษีสุรา
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
ภาษีสรรพสามิต
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาภาคหลวงแร
จํานวน
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมา
คาภาคหลวงปโตรเลียม
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จํานวน
ประมาณการรายรับเทากับปที่ผานมา
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
จํานวน
เลือกทํา
ประมาณการรายรับสูงกวาปที่ผานมาและคาดวาจะไดรับเพิ่มในปนี้

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
5,000 บาท
700,000 บาท
700,000 บาท
315,000 บาท
300,000 บาท
15,000 บาท
33,700,000 บาท
11,000,000 บาท
5,000,000 บาท
200,000 บาท
2,500,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
300,000 บาท
4,700,000 บาท
26,000,000 บาท
26,000,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจายจริง
ป 2555
ป 2556
ป 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไป

5,418,525.00
3,026,304.69
286,500.00
-

6,530,637.00
3,833,396.35
4,151,490.00
-

4,838,657.00
2,624,954.17
49,230.00
-

6,297,507.00
3,627,900.00
83,000.00
-

27,000.00

22,000.00

32,000.00

32,000.00

8,758,329.69

14,537,523.35
-

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

-

งบรายจายอื่น

-

-

งบเงินอุดหนุน

-

-

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

ป 2557

1,673,101.00

1,250,530.00
383,975.24
79,190.00
-

2,176,737.00

7,544,841.17

1,713,695.24
2,365,706.00

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
17.14
-4.49
(93.98)
-

ป 2558
7,376,700.00
3,455,000.00
5,000.00
32,000.00

10,040,407.00

8.25

10,868,700.00

1,604,620.00
887,400.00
105,000.00

3.29
(12.20)
-45.71

1,657,400.00
779,180.00
57,000.00

25,000.00

(100.00)

-

2,622,020.00

(4.90)

2,493,580.00

2,804,455.00

24.16

3,481,900.00

งบดําเนินงาน

ป 2555
369,073.05
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รายจายจริง
ป 2556
444,344.10

ป 2557
483,350.00

ป 2557
860,865.00

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
-29.00

งบลงทุน

536,100.00

26,990.00

96,500.00

99,200.00

(100.00)

งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

2,578,274.05
11,336,603.74

2,648,071.10
17,185,594.45

2,945,556.00
12,204,092.41

3,764,520.00
16,426,947.00

447,340.00
37,389.00
484,729.00

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

544,811.00
193,300.00
46,470.00
784,581.00

1,002,200.00
501,000.00
65,000.00
1,568,200.00

97,699.96
97,699.96

68,576.00
68,576.00

82,990.00
-

250,000.00
55,000.00
305,000.00

82,990.00

8.73
6.26

(33.25)
7.98
23.08

(17.74)

68.00
(100.00)
37.70

ป 2558
611,200.00
4,093,100.00
17,455,380.00

669,000.00
541,000.00
80,000.00
1,290,000.00
420,000.00
420,000.00

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น

ป 2555
582,428.96

25
รายจายจริง
ป 2556
777,526.00

565,574.00
95,116.00
29,990.00
690,680.00
2,093,921.33
166,000.00
4,306,100.00
6,566,021.33
30,000.00

ป 2557
867,571.00

ประมาณการ
ป 2557
ยอดตาง (%)
1,873,200.00
(8.71)

ป 2558
1,710,000.00

432,000.00
84,063.00
516,063.00

385,634.00
81,097.00
466,731.00

769,220.00
241,800.00
12,200.00
1,023,220.00

700,700.00
264,000.00
964,700.00

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

2,545,263.32
6,664,000.00
9,209,263.32

4,074,820.00
251,600.00
6,754,300.00
11,080,720.00

-

-

-

(8.91)
9.18
-100.00
(5.72)

1.98
-100.00
3.22
2.10

186,000.00
4,155,480.00
6,972,000.00
11,313,480.00
-

30,000.00
7,286,701.33
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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

2,918,293.00
2,350,464.05
3,500.00
5,272,257.05

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

ป 2555
งบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับมัธยมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน

5,693,391.75

ป 2557
30,000.00
30,000.00
9,705,994.32

421,583.00
54,342.00
-

ประมาณการ
ป 2557
ยอดตาง (%)
30,000.00
233.33
30,000.00
233.33
12,133,940.00
2.01

475,925.00
475,925.00

545,153.00
233,100.00
5,000.00
110,000.00
893,253.00
893,253.00

3,332,006.00
2,292,477.40
384,820.00
6,009,303.40

4,115,600.00
3,030,000.00
390,000.00
7,535,600.00

274.59
445.69
2,080.00
50.00
301.69
301.69

(3.79)
25.19
-75.00
4.18

ป 2558
100,000.00
100,000.00
12,378,180.00

2,042,100.00
1,272,000.00
109,000.00
165,000.00
3,588,100.00
3,588,100.00

3,959,760.00
3,793,200.00
97,500.00
7,850,460.00

27
รายจายจริง
ป 2555
-

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

12,186,000.00
รวมงานไฟฟาถนน 12,186,000.00

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น

ป 2556

ประมาณการ
ป 2557

4,477,000.00
4,477,000.00

ป 2557
-

ยอดตาง (%)
-

2,234,900.00 13,531,000.00
2,234,900.00 13,531,000.00

ป 2558
-

6.99

14,477,000.00
-

6.99

14,477,000.00

349,200.00
349,200.00
17,807,457.05

347,800.00
347,800.00
10,518,191.75

297,985.00
297,985.00
8,542,188.40

450,000.00
450,000.00
21,516,600.00

1,044.44
27.70

1,000,000.00
4,150,000.00
5,150,000.00
27,477,460.00

176,168.00

180,000.00

274,000.00

315,630.00

52.87

482,500.00

3,539.00
-

364,947.00
-

249,460.00
-

320,000.00
-

122.22

-68.75

100,000.00
-

ป 2555
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

179,707.00
-

28
รายจายจริง
ป 2556
544,947.00
-

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

ป 2557

523,460.00

635,630.00

-

-

179,707.00

544,947.00

523,460.00

635,630.00

160,780.00
21,450.00
182,230.00

65,000.00
21,850.00
17,500.00
104,350.00

151,160.00
4,500.00
155,660.00

186,120.00
43,400.00
5,200.00
234,720.00

486,783.00

621,700.00

719,410.40

474,864.00

-0.49

(0.49)

29.21
15.21
-100.00

ป 2558
50,000.00
632,500.00
50,000.00
50,000.00
632,500.00

240,480.00
50,000.00
-

23.76

290,480.00

116.10

1,343,500.00

30,000.00
749,410.40
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ป 2556
30,000.00
504,864.00

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

235,032.00
15,000.00
250,032.00
952,475.00

250,000.00
50,000.00
300,000.00
1,216,420.00

36,550.00
36,550.00
36,550.00

89,295.00
89,295.00
89,295.00

2,880.00
2,880.00
2,880.00

120,000.00
-

ป 2555
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมงานสงเสริมการเกษตร
รวมแผนงานการเกษตร

ป 2557

ป 2557

60,000.00
546,783.00

60,000.00
681,700.00

120,000.00

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

150.00
119.08

156.00

30.00
146.67
107.49

ป 2558
150,000.00
1,493,500.00

640,000.00
35,000.00
65,000.00
740,000.00
2,523,980.00

(33.33)

80,000.00
-

(33.33)

80,000.00

ป 2555
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

944,224.00
944,224.00
944,224.00
39,841,476.48
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ป 2556

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

ป 2557

2,537,144.37
2,537,144.37
2,537,144.37
35,811,730.50

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

2,760,810.00
2,760,810.00
2,760,810.00
57,576,800.00

9.91
9.91
9.91
19.63

ป 2558

3,034,400.00
3,034,400.00
3,034,400.00
68,880,000.00

31
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลที่วัง
อําเภอ ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 68,880,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง
อุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
-เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหารทองถิ่น ไดแก
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนด
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 30,000 บาท
เปนเงิน 360,000 บาท
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 16,500
บาท จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 396,000 บาท
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 8,000 บาท เปนเงิน 96,000 บาท
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี อัตรา
เดือนละ 6,000 บาท จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 144,000
บาท
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแก
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
(1) คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 8,000
บาท เปนเงิน 96,000 บาท
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ
6,000 บาท จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 144,000 บาท

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
รวม
รวม
รวม
จํานวน

10,868,700
7,376,700
3,072,000
756,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

240,000 บาท

จํานวน

240,000 บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
(1) คาตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือนละ 10,500 บาท
จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 126,000 บาท
(2) คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ
7,500 บาท จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 90,000 บาท
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
(1) คาตอบแทนประธานสภาเทศบาลอัตราเดือนละ 16,500
บาท เปนเงิน 198,000 บาท
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ
13,500 บาท เปนเงิน 162,000 บาท
(3) คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 10,500
บาท จํานวน 10 คน เปนเงิน 1,260,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลของสํานัก
ปลัดเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงประจําปตามตําแหนงและ
อัตราที่ ก.ท.กําหนด ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล 3 ป
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษ
เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองใหแกพนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหนง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือน
คาจางลูกจางประจํา
-เพื่อจายเปนคาจางของลูกจางประจําสํานักปลัดเทศบาล
พรอมเงินปรับปรุงประจําปตามบัญชีกําหนดตําแหนงที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

จํานวน

216,000 บาท

จํานวน

1,620,000 บาท

รวม
จํานวน

4,304,700 บาท
2,305,200 บาท

จํานวน

187,200 บาท

จํานวน

187,200 บาท

จํานวน

178,200 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษ
ของลูกจางประจําสํานักปลัดเทศบาล
คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
ของสํานักปลัดเทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
จาง 4 ป
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คาตรวจสอบผลงานของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงาน (นอกระดับควบ) จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาตรวจสอบผลงานของคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติ และประเมินผลงาน (นอกระดับควบ) ตามประกาศ
ก.ท.จ. ขอ 197 ซึ่งกําหนดใหเบิกจายได
คาตอบแทนเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแขงขันสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือก จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก
หรือคัดเลือก เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาออกขอสอบ
คาสอบสัมภาษณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสอบ
ตามหนังสือ ที่มท.0809.2/ว 233 ลว. 25 ม.ค.56 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2555
เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) จํานวน 1,000,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
ทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

1,341,900 บาท

จํานวน

90,000 บาท

รวม
รวม

3,455,000 บาท
1,325,000 บาท

จํานวน

1,035,000 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ลูกจางประจํา ที่ไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
คาเชาบาน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่
มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาเชาทรัพยสิน คาเบี้ย
ประกัน คาธรรมเนียมติดตั้งไฟฟา คาจางเหมาติดตั้งระบบ
เสียงตามสายภายในสํานักงาน คาเชาพื้นที่เว็บไซตพรอม
ปรับปรุงขอมูลขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล คาเขา
เลมเย็บปกหนังสือ คาถายเอกสารของทางราชการ คาจาง
จัดทําปายผาไวนิลในการจัดการประชุมตางๆ คาบันทึกขอมูล
ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาธรรมเนียมตาง ฯลฯ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
คารับรองในการตอนรับบุคคล/คณะบุคคล จํานวน 50,000
บาท
-เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาพิมพเอกสาร
ฯลฯ รวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายใน
การเลี้ยงรับรองการตอนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ
เยี่ยมชม และทัศนศึกษาดูงาน การจัดประชุมตาง ๆ ที่
เทศบาลเปนเจาภาพในการประชุม
คาใชจายงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ
เชน วันปยมหาราช ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ,วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ฯลฯ คาจัดเตรียม
และตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อธงตางๆ ปายสัญลักษณ ดอกไม
ธูปเทียน พวงมาลา พานพุมถวายสักการะ ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนตองจายในการจัดงาน จํานวน 160,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25582560 ลําดับที่ 6 หนาที่ 66)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

870,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

210,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง
-เพื่อจายเปนคาใชจายจัดทําปายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
เทศบาล และ ผูบริหาร ที่มีตําแหนงวาง เชน คาปาย
ประชาสัมพันธ คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในการจัดการ
เลือกตั้งรวมทั้งการสนับสนุนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาที่พัก คาลงทะเบียน
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ
ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่เบิกจายไดตามระเบียบ
ของทางราชการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 1 หนาที่ 81)
โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย/วันเทศบาล
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย / วัน
เทศบาล 24 เมษายน ของทุกป เชน คาอาหารวาง คา
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 5 หนาที่ 82)
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
ใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจางเทศบาล เชน คาวิทยากร คา
ของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน คาอาหาร คาอาหารวาง คา
เครื่องดื่ม คาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 1 หนาที่ 81)
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาเครื่องดื่ม คาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 3 หนาที่ 81)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่
ชํารุดเสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยานยนต โตะเกาอี้
เครื่องปรับอากาศ มิเตอรไฟฟา มิเตอรน้ํา และครุภัณฑอื่นๆ
ฯลฯ
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษ
ตอเนื่อง ปากกา ยางลบ ดินสอ แฟม ตรายาง ไมบรรทัด
กาว ฯลฯ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟ ปลั๊กไฟ
สวิตซไฟ ถานไฟ แบตเตอรี่ หลอดไฟ ฯลฯ และวัสดุไฟฟา
อื่นๆ ที่จําเปนตองใช
วัสดุงานบานงานครัว
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวยชาม แกวน้ํา
จาน ชุดกาแฟ ชอน ถังน้ําสแตนเลส น้ํายาและอุปกรณทํา
ความสะอาด ไมกวาดดอกหญา กระดาษชําระ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตลอดจนอุปกรณ
และเครื่องอะไหล รถยนตรถจักรยานยนต เชน แบตเตอรี่
หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไสกรอง ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลางใช
ปฏิบัติงานในกิจการของเทศบาล
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
โปสเตอร พูกัน สี ฟลม วัสดุบันทึกภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลาง อัด ขยาย ขาตั้งกลอง เลนสซูม และอื่นๆ ฯลฯ

จํานวน

80,000 บาท

รวม
จํานวน

390,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หมึกพิมพ
แผนวีซีดีหรือจานบันทึกขอมูล คีบอรดเมาส แผนกรองแสง
เครื่องอานและบันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล
ดิจิตอล และอื่นๆ ฯลฯ
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
-เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่งปลูก
สรางอื่น รวมถึงทรัพยสินตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลและจายเปนคาไฟฟาสาธารณะซึ่งเกินสิทธิ์
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
-เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงาน อาคารสิ่ง
ปลูกสรางอื่น รวมถึงทรัพยสินตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลฯ
คาบริการโทรศัพท
-เพื่อจายเปนคาโทรศัพท คาโทรสาร ที่ใชในหนวยงานตางๆใน
การติดตอราชการของสํานักงานเทศบาล
คาบริการไปรษณีย
-เพือ่ จายเปนคาจัดสงไปรษณีย จัดซื้อดวงตราไปรษณีย เชาตู
ไปรษณียของเทศบาล ธนาณัติ ฯลฯ
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
-เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาเชา
สัญญาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและอื่นๆ ฯลฯ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลางเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

จํานวน

70,000 บาท

รวม
จํานวน

870,000 บาท
700,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาหลวงเสน จํานวน
25,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหองคการบริหารสวนตําบลนาหลวง
เสน ในการดําเนินกิจกรรมศูนยรวมขอมูลขาวสาร ตาม
หนังสือ ที่ นศ. 78501/ว 85 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบโครงการจากคณะอนุกรรมการฯ แลวใน
การประชุมครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับ
ที่ 4 หนาที่ 82)
เงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงใน
การจัดงานรัฐพิธีประจําป 2558 ตามหนังสือที่ นศ 0618/ว
376 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
โครงการจากคณะอนุกรรมการฯแลวในการประชุมครั้งที่
4/2557 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 4 หนาที่
82)

32,000 บาท
32,000 บาท
25,000 บาท

7,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลของกองวิชาการ
และแผนงานพรอมเงินปรับปรุงประจําป ตามตําแหนงและ
อัตราที่ ก.ท.กําหนด ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล 3 ป
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษ
เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองใหแกพนักงานเทศบาล
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปของกองวิชาการและแผนงาน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของกองวิชาการและแผนงาน
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
คาเชาบาน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่
มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ คาใชจายในการจางเหมา
คาจางจัดทําปายประชาสัมพันธ คาจัดทําแผนสปอรต
ประชาสัมพันธ คาใชจายในการเชาสัญญาณวิทยุ คาจาง

รวม
รวม
รวม
จํานวน

2,493,580
1,657,400
1,657,400
1,109,400

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

520,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

779,180 บาท
87,180 บาท
10,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

จํานวน

5,180 บาท

รวม
จํานวน

560,000 บาท
130,000 บาท
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เหมาสําหรับการวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น คาถาย
เอกสารทางวิชาการ คาเขาเลมเย็บปกหนังสือ ฯลฯ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ 20,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เชนคาอาหาร คาอาหาร
วาง คาเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในการเลี้ยง
รับรอง ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายจัดทําเอกสารเผยแพรการดําเนินงาน
-เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสารเผยแพรการดําเนินงานและ
กิจกรรมของเทศบาลตําบลที่วัง เชน คาจัดทําวารสาร คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 1 หนาที่ 79)
คาใชจายเดินทางไปราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาลงทะเบียน คาพาหนะ คาที่พัก คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เบิกจายไดตามระเบียบ
ของทางราชการ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปและเวทีเสวนาประชาคม
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและจัด
เสวนาประชาคมของเทศบาลตําบลที่วัง เชน คาจางจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาเครื่องดื่ม คา
ปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายใน
โครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง
พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 1 หนาที่ 76)
โครงการเทศบาลพบประชาชน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธ คาเชาเต็นท คาวัสดุอุปกรณตางๆ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่
2 หนาที่ 76)

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท
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โครงการสงเสริมเพิ่มความรูตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
พ.ศ.2540
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมเพิ่มความรู
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 ใหแก สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่
2 หนาที่ 79)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่
ชํารุดเสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ โตะเกาอี้ และครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ยางลบ
ดินสอ ตรายาง แฟม กาว ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวยชาม แกวน้ํา
จาน ชุดกาแฟ ชอน น้ํายาและอุปกรณทําความสะอาด ไม
กวาดดอกหญา กระดาษชําระ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษ
โปสเตอร พูกัน สี ฟลม วัสดุบันทึกภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลาง อัน ขยาย ขาตั้งกลอง เลนสซูม และอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หมึกพิมพ
แผนวีซีดีหรือจานบันทึกขอมูล คีบอรดเมาส แผนกรองแสง
เครื่องอานและบันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล
ดิจิตอล และอื่นๆ ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

132,000 บาท
60,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนัง
ขนาด 50,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.
2558-2560 ลําดับที่ 8 หนาที่ 83)

รวม
รวม

57,000 บาท
57,000 บาท

จํานวน

57,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง
พรอมเงินปรับปรุงประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ กท.
กําหนด ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ป
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม คาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ
ที่ กพ หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองใหแก
พนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ของพนักงานเทศบาล ตาม
กฏหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือน
คาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนคาจางประจําของกองคลัง พรอมเงินปรับปรุง
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ กท กําหนด
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางของกองคลัง พรอมเงิน
ปรับปรุงประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ กท กําหนด ตาม
กรอบแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป สังกัดกองคลัง
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดทําการ
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบาน ของพนักงานเทศบาล ที่
มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,093,100
3,481,900
3,481,900
2,255,900

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

344,000 บาท

จํานวน

693,600 บาท

จํานวน

54,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

611,200 บาท
201,200 บาท
60,000 บาท

จํานวน

121,200 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ ดานการจัดเก็บภาษี คาถายเอกสารเขาเลม
เอกสารของทางราชการ คาลงทะเบียน คาปรับปรุงระบบ
อินเตอรเน็ต เพื่อใหมีความพรอมรองรับระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) และ
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เชน คาจัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน คาถายเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาจาง
พนักงานภาคสนาม และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายตาม
โครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง
พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 9 หนาที่ 83)
คาใชจายในการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทํา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(e-laas) เชน การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร วัสดุ อุปกรณ
คาใชจายในการฝกอบรม เพื่อใหพนักงานมีความพรอมที่จะ
รองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 2 หนาที่ 81)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก
คาพาหนะ คาธรรมเนียมตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนและ
เบิกไดตามระเบียบของทางราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่ชํารุดจากการใช
งาน จําเปนตองซอมแซม ใหใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต รถยนตของ

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

240,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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ทางราชการ ฯลฯ
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แบบพิมพ ปากกา
ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หมึกพิมพ
คีบอรด เมาส 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)

รวม
จํานวน

110,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

60,000 บาท
60,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงิน
ปรับปรุงประจําปตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด ตาม
กรอบแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ป
คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาลพนักงานจาง ลูกจางประจํา ที่ไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
คาเชาบาน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่
มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางจัดทําปายผาไวนิล
ในกิจกรรมตางๆคาใชจายในการเชาสัญญาณวิทยุ คาถาย
เอกสารทางราชการ คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่
ชํารุดเสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ รถยนต ฯลฯ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,290,000
669,000
669,000
453,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

216,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

541,000 บาท
71,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม
จํานวน

160,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท
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คาวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
-เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน สวิตซ
ปลั๊กไฟ สายไฟ ถานไฟ แบตเตอรี่ฯลฯ และวัสดุไฟฟาอื่นๆ
ที่จําเปนตองใช
วัสดุยานพาหนะและขนสง
-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ ตลอดจน
อุปกรณ และเครื่องอะไหลรถยนต เชน หมอแบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน กระจก ไสกรอง ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่องฯลฯ สําหรับรถดับเพลิง รถบรรทุก
น้ําที่ใชปฏิบัติงานในกิจการของเทศบาล
วัสดุเครื่องแตงกาย
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ
เชน ชุดปฏิบัติการกูภัย เสื้อจราจรสะทอนแสง ชุดสําหรับฉีด
พนสารเคมี เสื้อผจญเพลิง ถุงมือ รองเทา หมวก หนากาก เข็ม
ขัด ฯลฯ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน น้ํายาเคมีดับเพลิง
จัดหาโฟมสําหรับดับเพลิง สายสงน้ํา ทอดูดน้ําฯลฯ และวัสดุ
อื่นที่จําเปน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ ชนิดประจําที่ 40 วัตต
จํานวน 1 ชุด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่
8 หนาที่ 83
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

รวม
จํานวน

310,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม

80,000 บาท
80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาลงทะเบียน
คาพาหนะ คาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เบิกจายไดตามระเบียบฯ
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตาม
แนวทางการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตร “พลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด” การอบรมใหความรูกับกลุมเสี่ยง การจัด
กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด และกิจกรรมตางๆ เชน จาย
เปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้ง (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับ
ที่ 6 หนาที่ 68)
โครงการฝกซอมแผนปองกันอุทกภัย
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูสําหรับ
เจาหนาที่ และอาสาสมัครทีมกูภัยของเทศบาลตําบลที่วัง เชน
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในโครงการ
ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.
2558-2560 ลําดับที่ 1 หนาที่ 77)
โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) เชน คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่
จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 2 หนาที่ 77)
โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหกับ
ประชาชน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเผยแพรรณรงคประชาสัมพันธ
ปองกันลดอุบัติเหตุบนทองถนนและการจัดตั้งศูนยอํานวย
ความสะดวกในชวง เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต และ

รวม
รวม
รวม

420,000 บาท
420,000 บาท
420,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท
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กิจกรรมงานประเพณีตาง ๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง และ
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นที่เบิกจายไดตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง
พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 3 หนาที่ 77)
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลพรอมเงิน
ปรับปรุงประจําปตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนด ตาม
กรอบแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ป
คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
คาเชาบาน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่
มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาจัดทําปายผา
ไวนิลในการจัดกิจกรรมตาง ๆ คาจัดทําแผนสปอรต
ประชาสัมพันธ คาเย็บเขาปกหนังสือ คาถายเอกสารของทาง
ราชการ และคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาลงทะเบียน
คาพาหนะ คาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

964,700
700,700
700,700
500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

200,700 บาท

รวม
รวม
จํานวน

264,000 บาท
54,000 บาท
10,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

รวม
จํานวน

95,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท
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คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เบิกจายไดตามระเบียบฯ ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่
ชํารุดเสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ โตะเกาอี้ และครุภัณฑอื่น ๆ ฯลฯ
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษ
ตอเนื่อง ปากกา ยางลบดินสอ ตรายาง แฟม และสิ่งพิมพ
ตาง ๆ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
โปสเตอร พูกัน สี ฟลม วัสดุบันทึกภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได
จาการลาง อัด ขยาย ขาตั้งกลอง เลนสซูม วารสาร
หนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพ และหนังสือตางๆ ฯลฯ สําหรับ
ประชาชน เยาวชนที่มาขอใชบริการ
วัสดุคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ
แผนซีดี แผนวีซีดีหรือจานบันทึกขอมูล แผนกรองแสง เมาส
คีบอรด เครื่องอานและบันทึกขอมูล หมึกพิมพสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรโปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟลดิจิตอล และอื่นๆ
ฯลฯ
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง พรอมเงินปรับปรุง
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ กท.กําหนด ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

115,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

จํานวน

11,313,480
186,000
186,000
150,000

บาท
บาท
บาท
บาท

36,000 บาท

52
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันทักษะวิชาการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในการนําเด็กเขารวมประกวด แขงขัน
ทักษะทางวิชาการ เชน คาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวาง
คาเครื่องดื่ม คาที่พัก และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายใน
โครงการ ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง
พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 8 หนาที่ 63)
โครงการเปดโลกทัศนสูโลกกวาง
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเปดโลกทัศนสูโลก
กวางสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล เพื่อเด็กจะได
เรียนรูนอกหองเรียน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
คาเครื่องดื่ม คาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายใน
โครงการ ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง
พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 7 หนาที่ 63)
โครงการวันเด็กแหงชาติ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป
2558 ของเทศบาลตําบลที่วัง เชน คาจัดเตรียมสถานที่
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาของรางวัล สําหรับ
เด็กที่เขารวมกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่
จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 4 หนาที่ 62)
สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
คาอาหารกลางวัน จํานวน 628,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลที่วัง จํานวนเด็ก 157 คน จํานวน 200 วัน
วันละ 20 บาท จํานวน 2 ศูนย
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม
ตรายาง สิ่งพิมพตางๆ ชั้นวางรองเทา เครื่องชั่งน้ําหนัก ที่วัด
สวนสูง ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลที่วัง
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวยชาม แกวน้ํา
ขันน้ํา ถังน้ํา แปรงสีฟน ถาดใสอาหาร น้ํายาลางจาน
ผงซักฟอก ถุงขยะ ไมกวาด พรมเช็ดเทา ที่แขวนผาขนหนู

รวม
รวม

4,155,480 บาท
903,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

743,000 บาท
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น้ํายาทําความสะอาด กระดาษชําระฯลฯ
คาสาธารณูปโภค จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาไปรษณีย และ
อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวของและจําเปนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลที่วัง
คาใชจายอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนยพัฒนาฯเทศบาลตําบลที่วัง ใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชน คาลงทะเบียน คาที่พัก
คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 3 หนาที่
62)
คาวัสดุ
รวม
คาอาหารเสริม (นม)
จํานวน
อาหารเสริม (นม)โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ จํานวน 360,360
บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียน โรงเรียนวัด
ธรรมเผด็จ จํานวน 198 คน เฉลี่ยคนละ 7 บาท ตอวัน
จํานวน 260 วัน
อาหารเสริม (นม)โรงเรียนบานชายคลอง จํานวน 940,940
บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนบาน
ชายคลอง จํานวน 517 คน เฉลี่ยคนละ 7 บาท ตอวัน จํานวน
260 วัน
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดกางปลา จํานวน 678,860 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน โรงเรียนวัด
กางปลา จํานวน 373 คน เฉลี่ยคนละ 7 บาท ตอวัน
จํานวน 260 วัน
อาหารเสริม (นม)โรงเรียนวัดควนชม จํานวน 482,300 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน โรงเรียนวัด
ควนชม จํานวน 265 คน เฉลี่ยคนละ 7 บาท ตอวัน จํานวน
260 วัน
อาหารเสริม (นม)โรงเรียนบานวังยวน จํานวน 482,300 บาท
-เพื่อจายเปน คาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียน
บานวังยวน จํานวน 265 คน เฉลี่ยคนละ 7 บาท ตอวัน
จํานวน 260 วัน
อาหารเสริม (นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม จํานวน
160,680 บาท

3,252,480 บาท
3,252,480 บาท
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-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็
2เล็กวัดควนชม จํานวน 83 คน เฉลี่ยคนละ 7 บาท ตอวัน
จํานวน 280 วัน
อาหารเสริม (นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายคลอง จํานวน
145,040 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานชายคลองจํานวน 74 คน เฉลี่ยคนละ 7 บาท ตอ
วัน จํานวน 280 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 2 หนาที่ 62)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 6,472,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกเด็ก
นักเรียนระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษาของโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตําบลที่วัง จํานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1)โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
2)โรงเรียนวัดกางปลา
3)โรงเรียนวัดควนชม
4)โรงเรียนบานชายคลอง
5)โรงเรียนบานวังยวน
รวมจํานวนนักเรียน 1,618 คน จํานวน 200 วัน วันละ 20
บาท
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลที่วัง จํานวน 500,000
บาท
-เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนในการสงเสริมและพัฒนาดาน
การศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล ตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ
1)โรงเรียนบานวังยวน จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขอสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ
สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนและสอน 50,000 บาท
หนังสือที่ ศธ 04070.114/104 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาสุนทรียภาพดาน
ดนตรี กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 50,000
บาท หนังสือที่ ศธ 04070.114/106 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2557
2)โรงเรียนวัดกางปลา จํานวน 100,000 บาท

6,972,000 บาท
6,972,000 บาท
6,972,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําหองปฏิบัติการเรียนรู
มัลติมีเดีย ตามหนังสือที่ ศธ 04070.162/119 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2557
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน ตาม
หนังสือ ศธ 04070.162/119 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557
3)โรงเรียนบานชายคลอง จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมการเรียนรู ดนตรี
สากล วงดุริยางค ตามหนังสือที่ ศธ 04070.066/155 ลงวันที่
13 มิถุนายน 2557
4)โรงเรียนวัดควนชม จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดหาเครื่องเลนสนาม
กลางแจงสําหรับเด็กอนุบาล 30,000 บาท ตามนังสือที่ ศธ
04070.172/85 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดหาหนังสือสําหรับ
หองสมุดโรงเรียน 20,000 บาท ตามหนังสือที่ศธ
04070.172/85 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
50,000 บาท ตามหนังสือที่ศธ 04070.172/92 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2557
5)โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ
50,000 บาทตามหนังสือที่ ศธ 04070.188/087 ลงวันที่ 10
มิถุนายน 2557
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานกีฬา 50,000 บาท ตามหนังสือที่
ศธ 0707.188/106 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25582560 ลําดับที่ 4 หนาที่ 82)
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งานระดับมัธยมศึกษา
รวม
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลที่วัง จํานวน 100,000
บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการสงเสริมและพัฒนาดาน
การศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล ตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ
โรงเรียนกางปลาวิทยาคม จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงหอประชุม 50,000
บาท ตามหนังสือที่ศธ 04242.24/196 ลงวันที่ 25 มิถุนายน
2557
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาและสงเสริมการ
เรียนรู กลุมงานบริหารวิชาการประจําปการศึกษา 50,000
บาท ตามหนังสือที่ศธ 04242.24/186 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25582560 ลําดับที่ 4 หนาที่ 82)

100,000
100,000
100,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม พรอมเงินปรับปรุงประจําป ตามตําแหนง
และอัตรา ที่ ก.ท.กําหนด ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล 3 ป
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวคาตอบแทนพิเศษเงิน
เพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองใหแกพนักงานเทศบาล
คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
พนักงานจาง 4 ป
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความ
เจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ คาตอบแทน
แพทย พยาบาล หรือบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นจาก
กระทรวงสาธารณสุข หรือหนวยงานอนที่มาชวยปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุข ในการบริการตรวจรักษาพยาบาลหรือใหการ
สงเสริมสุขภาพประชาชน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,588,100
2,042,100
2,042,100
750,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

1,250,000 บาท

จํานวน

32,100 บาท

รวม
รวม

1,272,000 บาท
142,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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คาเชาบาน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่มีสิทธิเบิกจายไดตาม
ระเบียบ ฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจัดทําแผนสปอรต
ประชาสัมพันธ เขาปกหนังสือ คาจางเหมาจัดทําปายผาไวนิล
ในการจัดกิจกรรมตางๆ คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการฉีด
พนหมอกควัน ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาลงทะเบียน คาพาหนะ คาที่พัก คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆฯลฯ ที่เบิกจายไดตามของ
ทางราชการ
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมอบรมใหความรู
อสม.เชนคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาที่พัก คาเชาเหมารถ คาเอกสาร
คาของที่ระลึก คาปายประชาสัมพันธ และวัสดุอื่น ๆ ที่
จําเปนตองจายในการดําเนินกิจกรรมในโครงการฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับ
ที่ 17 หนา 70)
โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดรณรงคควบคุมโรคพิษสุนัขบา
เชน คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม สําหรับหนวยงานที่มารวม
ดําเนินการ คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการฉีดวัคซีน และ
คาใชจายในการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ยาคุม
กําเนิด คาเวชภัณฑ และอุปกรณทางการแพทย เชน กระบอก
ฉีดยา เข็มฉีดยา ถุงมือ ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 3 หนาที่ 71)

จํานวน

72,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

550,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑที่
ชํารุดเสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พนหมอกควัน รถบรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษ
ตอเนื่อง ปากกา ยางลบ ดินสอ แฟม ตรายาง ไมบรรทัด
กาว ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว
-เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะ ไมกวาด
น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตลอดจนอุปกรณ
และเครื่องอะไหล รถยนตรถจักรยานยนต เชน แบตเตอรี่
หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไสกรอง ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง สารหลอลื่น ฯลฯ สําหรับรถยนต
และเครื่องตัดหญาที่ใชปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน
เคมีภัณฑ น้ํายาเคมี ถุงมือ ใชในการกําจัดโรคตาง ๆ เชน โรค
ไขเลือดออก สารเคมีกําจัดยุงลายวัคซีน ฯลฯ
วัสดุเครื่องแตงกาย
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดกันฝน รองเทา
หมวก ผาปดจมูก ถุงมือ และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุอื่น
-เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ เชน นอต ลวดขาว ฯลฯ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เครื่องพนหมอกควัน
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน

150,000 บาท

รวม
จํานวน

580,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

109,000 บาท
109,000 บาท

จํานวน

59,000 บาท
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มีรายละเอียดดังนี้ ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตร
ตอชั่วโมง ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร กําลังเครื่องยนตไม
ต่ํากวา 25 แรงมา จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับ
ที่ 8 หนาที่ 83)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให อสม. จัดกิจกรรมตาง ๆ จํานวน
11 หมูบาน หมูบานละ 15,000.-บาท เชน การพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่อง
ตาง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน (ศสมช.)หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25582560 ลําดับที่ 1 หนาที่ 71)

50,000 บาท

165,000 บาท
165,000 บาท
165,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลของกองชาง
พรอมเงินปรับปรุงประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.
กําหนด ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ป
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนพิเศษ
เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรอง ใหแกพนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหนง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือน
คาจางลูกจางประจํา
-เพื่อจายเปนคาจางของลูกจางประจําของกองชางพรอมเงิน
ปรับปรุงประจําปตามบัญชีกําหนดตําแหนงที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
คาตอบแทนพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ของกองชาง ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของกองชาง
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
-เพื่อเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง
คาตอบแทนขาราชการพนักงานหรือลูกจางที่เทศบาลยืมตัวมา
ชวยปฏิบัติงานชั่วคราว และคาตรวจแบบแปลนในการกอสราง
อาคาร ตามมาตรา 64ทวิ แหง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522

รวม
รวม
รวม
จํานวน

7,850,460
3,959,760
3,959,760
1,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

168,360 บาท

จํานวน

2,085,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

รวม
รวม

3,793,200 บาท
403,200 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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คาเบี้ยประชุม
-เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ตามมติ ครม.ลงวันที่13 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑการ
คํานวณราคากลางกอสรางงานกอสรางของทางราชการ ฯลฯ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
คาเชาบาน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ที่
มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
-เพื่อใชจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆเชน ซอมแซมถนนที่
ชํารุดเสียหาย คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน วางทอระบาย
น้ํา จางเหมาขุดลอกคูคลอง คาระวางบรรทุก คาธรรมเนียม
ติดตั้งไฟฟาประปา คาจางถายเอกสารฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาที่พัก คาลงทะเบียน
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆฯลฯ ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่เบิกจาย
ไดตามระเบียบของทางราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ ที่
ชํารุดเสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน รถบรรทุกขยะ รถกระเชา และ
ครุภัณฑอื่น ๆ คาบํารุงซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน
ซอมแซมถนนและสิ่งกอสรางตางๆ คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน ซอมแซมมิเตอรไฟฟาฯลฯ ที่อยู
ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตําบลที่วัง

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

223,200 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

1,460,000 บาท
1,000,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท
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คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา
ยางลบ ดินสอ ตรายาง แฟม สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
-เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน ถานไฟ
แบตเตอรี่ฯ และวัสดุไฟฟาอื่นๆ ที่จําเปนตองใช
วัสดุกอสราง
-เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง สําหรับใชในการซอมแซมอาคาร
สํานักงานและสิ่งกอสรางตาง ๆ เชน ไมตาง ๆ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย บล็อก แผนเหล็ก เสา
เหล็ก คีมเหล็กเสน ทินเนอร ตะปู คอน ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ตลอดจน
อุปกรณและเครื่องอะไหลรถยนต รถจักรยานยนต เชน หมอ
แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไสกรอง ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง สารหลอลื่น ฯลฯ สําหรับรถยนต
ที่ใชปฏิบัติงานในกิจการของเทศบาล รวมทั้งยานพาหนะที่
ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
วัสดุเครื่องแตงกาย
-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดกันฝน รองเทา
หมวก ผาปดจมูก ถุงมือ และอื่น ๆ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แผนวีซีดีหรือ
จานบันทึกขอมูล หมึกพิมพ แผนกรองแสง เมาส คีบอรด
เครื่องอานและบันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล
ดิจิตอล และอื่นๆ ฯลฯ
วัสดุอื่น
-เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ เชน นอต ลวดขาว ฯลฯ

งบลงทุน

รวม
จํานวน

1,930,000 บาท
70,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

97,500 บาท
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คาครุภัณฑ
ครุภัณฑงานบานงานครัว
เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 5
เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 30 ซีซี พรอมใบมีด จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25582560 ลําดับที่ 8 หนา 83)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
วังไทร หมูที่ 8
-เพื่อจายเปนคาขยายผิวจราจรคสล.ทั้งสองขาง โดยการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12 เมตร ยาว 150
เมตร โดยมีพื้นที่คอนกรีตขางละไมนอยกวา 1,004 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง ลําดับที่ 99 หนา 46)
โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอีนุน หมูที่ 4
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 335 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 1,340 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลที่วังกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง ลําดับที่ 43 หนา 37)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทองเนื้อเกา
ตอนที่ 2 หมูที่ 9
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลที่วังกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป

รวม

97,500 บาท

จํานวน

47,500 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
รวม

14,477,000 บาท
14,477,000 บาท
14,477,000 บาท

จํานวน

836,000 บาท

จํานวน

670,000 บาท

จํานวน

519,000 บาท
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เทศบาลตําบลที่วัง ลําดับที่ 111 หนา 48)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังขวัญ หมูที่ 8
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวัง
ขวัญ ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 425 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,700 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 101 หนาที่ 47)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกางปลาซอย 1
หมูที่ 3
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง
4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 142 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 568 ตารางเมตร พรอมวางทอระบาย
น้ําคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอม
กอสรางรางวี คสล. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วัง
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.
2558-2560 ลําดับที่ 41 หนาที่ 37)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ําประดู หมูที่ 10
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 2,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลที่วังกําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง ลําดับที่ 117 หนา 50)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานผูชวยเล็ก
หมูที่ 6
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
3.00 เมตร ยาว 125 เมตร และขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว
148 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
671.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วัง
กําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง ลําดับ
ที่ 67 หนา 41)
โครงการกอสรางทอระบายน้ําคสล.ถนนสาย 403 (สายเกา)
หมูที่ 1
-เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ําคสล.พรอมบอพักค
สล. ขนาดความยาว 763 เมตร และทําการกอสรางรางวีคสล.
ขนาดความยาว 537 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่
วังกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง
ลําดับที่ 42 หนา 37)

จํานวน

865,000 บาท

จํานวน

859,000 บาท

จํานวน

1,461,000 บาท

จํานวน

337,000 บาท

จํานวน

3,398,000 บาท
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีตสาย
ทางเขาวัดกางปลา หมูที่ 3
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนก
รีต ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 440 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-256 ลําดับที่ 37 หนา 36)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัด
ธรรมเผด็จ-โคกกฐิน หมูที่ 7
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอน
กรีต ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,014
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 4,056 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปเทศบาลตําบลที่วัง ลําดับที่ 81 หนา 43)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีตสายหวย
ยูง-หนองตําเสา หมูที่ 5
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนก
รีต ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,370 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,480 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปเทศบาลตําบลที่วัง ลําดับที่ 59 หนา 40)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตสายโพรงงู
หมูที่ 2
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
ความกวาง 3.00 เมตร ยาว 675 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,025 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลที่วังกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง ลําดับที่ 25 หนา 34)

จํานวน

202,000 บาท

จํานวน

1,890,000 บาท

จํานวน

2,504,000 บาท

จํานวน

936,000 บาท

67
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาเชาที่ดินทิ้งขยะของเทศบาลตําบลที่วัง และ
คาจางเหมากําจัดขยะ ฝงกลบขยะ คาจางเหมาแรงงานดูแล
รักษาความสะอาด คาจางเหมาแรงงานปฏิบัติงานประจํารถ
เก็บขนขยะ ประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล คาเบี้ยประกัน คาจาง
เครื่องจักรเอกชน ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑ
รวม
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถดูดสิ่งปฏิกูล
จํานวน
-รถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ
มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130 แรงมา ที่รอบไมเกิน
3,300 รอบตอนาที ตอนทายหลังเกงติดตั้งถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมี
ปริมาตรความจุไมนอยกวา 3,000 ลิตร สามารถดูดสิ่งปฏิกูลได
ดวยเครื่องทําสูญญากาศ ชุดถังบรรจุสิ่งปฏิกูล เปนผลิตภัณฑที่
มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน มอก. 9001 และ มอก. 14001 ในขอบขาย
การออกแบบและพัฒนา การผลิต การบํารุงรักษาและ
ซอมแซม อุปกรณทุกชนิดเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน
จํานวน 1 คัน โดยขอจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นดวยความ
ประหยัด และคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เนื่องจากรถยนตดังกลาวมีลักษณะและอุปกรณ
พิเศษในการดูดสิ่งปฏิกูลที่มีราคาสูงกวาราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552(กองสาธารณสุขฯ)(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับ
ที่ 7 หนาที่ 72)
รถบรรทุกขยะ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย
ตัวรถชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกําลัง
แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130 แรงมา ที่รอบไมเกิน 3,300 รอบ
ตอนาที ตอนทายหลังเกงติดตั้งตูบรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาด
ความจุไมนอยกวา 6 ลบ.เมตร ดานทายตูบรรทุกขยะมูลฝอย
ติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทํางานดวยระบบไฮดรอลิค ชุดตู

5,150,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,150,000 บาท
4,150,000 บาท
2,000,000 บาท

2,150,000 บาท
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บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทายและกระบอกไฮดรอลิค เปน
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ไดรับ
การรับรองระบบมาตรฐาน มอก. 9001 และ มอก. 14001 ใน
ขอบขายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบํารุงรักษา
และซอมแซม และอุปกรณทุกชนิดเปนของใหมไมเคยใชงานมา
กอน จํานวน 1 คัน โดยขอจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นดวยความ
ประหยัด และคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณเนื่องจากรถยนต
ดังกลาวมีลักษณะและอุปกรณพิเศษในการเก็บขนขยะที่มีราคา
สูงกวาราคามาตรฐานครุภัณฑ ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 (กองสาธารณสุขฯ)(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 6 หนาที่ 72)

69
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงิน
ปรับปรุงประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด
ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ป
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาที่พัก คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง คาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นที่เบิกจายไดตาม
ระเบียบของทางราชการ
โครงการฝกทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว
-เพื่อจายเปนคาจัดโครงการฝกทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได
ใหกับครอบครัวและกลุมอาชีพตางๆ ในตําบลที่วัง ตาม
นโยบายครอบครัวพอเพียง ตามหนังสือที่ นศ 0023.3/ว2355
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คาใชจายในการจัดโครงการ
ฝกอบรมใหความรูในดานสหกรณในตําบล ตามหนังสือที่
นศ 0023.3/ว219 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เชน คา
จัดเตรียมสถานที่ คาประชาสัมพันธโครงการ คาวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายใน
โครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง
พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 3 หนาที่ 59)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

582,500
482,500
482,500
302,500

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

180,000 บาท

รวม
รวม

100,000 บาท
70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

70
คาวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ กระดาษ
ตอเนื่อง ปากกา ยางลบ ดินสอ แฟม ตรายาง ไมบรรทัด
กาว ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หมึกพิมพ
แผนวีซีดีหรือจานบันทึกขอมูล คีบอรดเมาส แผนกรองแสง
เครื่องอานและบันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล
ดิจิตอล และอื่นๆ ฯลฯ
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวม
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนเอกชน
จํานวน
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 ตําบลที่วัง
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 ตําบลที่วัง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่
18 หนาที่ 70)

30,000 บาท
20,000 บาท

10,000 บาท

50,000
50,000
50,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท

71
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงิน
ปรับปรุงประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด
ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ป
งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
คาเชาบาน
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกจายไดตาม ระเบียบของทางราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทาง
ราชการ
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาลงทะเบียน คาพาหนะ คาที่พัก คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ที่เบิกจายไดตามระเบียบ
ของทางราชการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันทองถิ่น
สัมพันธ เชน คาเตรียมสถานที่ คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คา
ถวยรางวัล คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอื่นที่
จําเปนตองใชในการจัดการแขงขัน ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนา

290,480
240,480
240,480
240,480

บาท
บาท
บาท
บาท

50,000 บาท
40,000 บาท
36,000 บาท
4,000 บาท

10,000 บาท
10,000 บาท

1,493,500 บาท
1,343,500 บาท
1,250,000 บาท
200,000 บาท
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สามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 13 หนาที่
69)
โครงการแขงขันกีฬาที่วังเกมส
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาที่วัง
เกมส 7 ประจําป 2558 เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาอุปกรณ
กีฬา คาชุดกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง คาถวยรางวัล ฯลฯ และ
คาใชจายอื่นๆตามระเบียบกําหนดใหเบิกจายได เพื่อสราง
ความสามัคคีของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลที่วัง (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับ
ที่ 11 หนาที่ 69)
โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดเทศบาล ที่วังคัพ ครั้งที่ 23 ประจําป 2558 เชน
คาจัดเตรียมสถานที่ คาเงินรางวัล คาถวยรางวัล คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการ คาจางเหมาบริการตาง ๆ
ฯลฯ คาใชจายอื่น ๆ เปนการสรางความสัมพันธของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลที่วัง เพื่อใหหางไกลยาเสพติด
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25582560 ลําดับที่ 9 หนาที่ 68)
โครงการสงทีมกีฬาและกรีฑารวมแขงขันกับหนวยงานอื่นๆ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงทีมกีฬาเขารวมแขงขันกับ
หนวยงานอื่นๆ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาอุปกรณกีฬา คาชุดกีฬา
ฯลฯ คาใชจายอื่น ๆ ตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจายได (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2547) เพื่อเปนการสรางความสัมพันธระหวาง
หนวยงานตาง ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่
วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 10 หนาที่ 68)
คาวัสดุ
วัสดุกีฬา
-เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล
เปตอง ฯลฯ สําหรับศูนยกีฬาประจําตําบล หมูบาน

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

รวม
จํานวน

93,500 บาท
93,500 บาท
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งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนเอกชน
จํานวน
เงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาบานฉางคัพ จํานวน 50,000
บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4
ตามโครงการแขงขันกีฬาบานฉางคัพ ประจําป 2558 เปนการ
สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนไดเลนกีฬา มีความรูรัก
สามัคคี ตามหนังสือที่ 16/2557 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557
เงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา หมูที่ 5 จํานวน 50,000
บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5
ตามโครงการแขงขันกีฬาหมูที่ 5 ประจําป 2558 เปนการ
สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนไดเลนกีฬา มีความรูรัก
สามัคคี
เงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา หมูที่ 10 จํานวน 50,000
บาท ตามหนังสือลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน หมูที่
10 ตามโครงการแขงขันกีฬาหมูที่ 10 ประจําป 2558 เปน
การสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนไดเลนกีฬา มีความรูรัก
สามัคคี ตามหนังสือลงวันที่ 31 สิงหาคม 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25582560 ลําดับที่ 18 หนาที่ 70)
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานพิธีการทางศาสนาและการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
จํานวน
ทางศาสนา
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการพิธีทางศาสนาและวัน
สําคัญตางๆทางศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันสารทเดือนสิบ
ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.
2558-2560 ลําดับที่ 4 หนาที่ 65)
โครงการวันกตัญูผูสูงอายุ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม เชน คาจัดเตรียม

150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท

740,000 บาท
640,000 บาท
640,000 บาท

30,000 บาท

200,000 บาท

74
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท
เครื่องเสียง คาของขวัญสําหรับผูสูงอายุ คามหรสพ คาจัด
ดอกไมสด คาน้ําอบไทยฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 1 หนาที่ 65)
โครงการสงเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจําป 2556 โดยมีคาใชจาย เชน คาจัดเตรียมสถานที่
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอุปกรณ เงินรางวัล คาถวย
รางวัล คาประชาสัมพันธ คาเชาเวทีเครื่องเสียงอุปกรณ
ไฟฟา คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่นที่
จําเปนตองใชเพื่อการนี้ ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 2 หนาที่ 65)
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมงานชักพระ
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมกิจกรรมงาน ชักพระใหกับวัดและสํานักสงฆ หรือ
ที่พักสงฆ ในเขตตําบลที่วัง เปน วัสดุอุปกรณ ที่ใชในการ
ตกแตงเรือพระเพื่อเขารวมประเพณีชักพระของอําเภอทุงสง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25582560 ลําดับที่ 3 หนาที่ 65)
งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑ
รวม
ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป
กลองยาว
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดกลองยาว จํานวน 1 ชุด เนื่องจาก
ไมมีราคากําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแตมีความ
จําเปนตองซื้อตามราคมทองถิ่นคุณลักษณะเฉพาะ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ. 2558-2560 ลําดับที่
20 หนาที่ 70)

200,000 บาท

210,000 บาท

35,000 บาท
35,000 บาท
35,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทุงสง
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงใน
การดําเนินงานประเพณีเดือนสิบ ตามหนังสือที่ นศ 0618/ว
376 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
โครงการจากคณะอนุกรรมการฯ แลวในการประชุมครั้งที่
4/2557 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557
โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอําเภอทุงสง ประจําป
2558 จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงใน
การดําเนินงานประเพณีชักพระ ตามหนังสือที่ นศ 0618/ว
376 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
โครงการจากคณะอนุกรรมการฯ แลวในการประชุมครั้งที่
4/2557 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น “ประเพณี
มาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ”ประจําป 2558 จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอทุงสงใน
การดําเนินงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ" ประจําป 2558
ซึ่งไดรับความเห็นชอบโครงการจากคณะอนุกรรมการฯ แลวใน
การประชุมครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.25582560 ลําดับที่ 4 หนาที่ 82)
เงินอุดหนุนเอกชน
จํานวน
อุดหนุนคณะกรรมหมูบาน หมูที่ 5 ตําบลที่วัง จํานวน 20,000
บาท
-เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการดําเนินโครงการวันกตัญู
ผูสูงอายุ หมูที่ 5 ตําบลที่วัง ตามหนังสือลงวันที่ 8 กรกฎาคม
2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.
2558-2560 ลําดับที่ 18 หนาที่ 70)

65,000 บาท
65,000 บาท
45,000 บาท

20,000 บาท

76
แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการปลูกปาชุมชน
-เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมปลูกปา
คืนธรรมชาติ เชน คาพันธไม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนตองจายในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 1 หนาที่
74)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เชน
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณตางๆและคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในโครงการ
ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.
2558-2560 ลําดับที่ 2 หนาที่ 59)
โครงการสนับสนุนศูนยบริหารถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลที่วัง
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม ตาม
บทบาทภารกิจของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
เทศบาลตําบลที่วัง พ.ศ.2558-2560 ลําดับที่ 4 หนาที่ 60)
คาวัสดุ
วัสดุการเกษตร
-เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว ปุย เมล็ดพันธุพืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ

รวม
รวม
รวม

80,000 บาท
80,000 บาท
70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

77
แผนงานงบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
เทศบาลเพื่อเปนสวัสดิการ โดยคํานวณอัตราสมทบจากฐาน
คาใชจายหมวดคาจางชั่วคราว ตามอัตราที่กําหนด
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
-เพื่อจัดสรรใหผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย
แลว จํานวน 20 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน เปนเงิน
120,000 บาท
สํารองจาย
-เพื่อเปนเงินสํารองจายสําหรับกรณีจําเปนที่ตองจายซึ่งไม
สามารถคาดการณไดลวงหนาตามความเหมาะสม ตั้งจายจาก
เงินรายได
รายจายตามขอผูกพัน
คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน
61,800 บาท
-เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย รอยละ 1/6 ของรายไดจริงไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู ของ
ปงบประมาณที่ผานมา
(37,076,784.91/100/6=61,794.64)ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 889 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2538 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 300,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น หรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ(สปสช.)
คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจายเปนรายจายที่จายจากคาปรับที่ไดรับจากผูกระทําผิด
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2552 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย (ดวนมาก)ที่ มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่
4 ตุลาคม 2539 ซึ่งเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรงเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร
สัญญาณตางๆ และอุปกรณที่จําเปนตองใชในการจราจร

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,034,400
3,034,400
3,034,400
350,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

696,800 บาท
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ดวยหลัก
ประชาชนออม 1 สวน เทศบาล 1 สวน และรัฐบาล 1 สวน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0891.4/ว
2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
เงินบําเหน็จบํานาญลูกจางประจํา 270,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาบําเหน็จบํานาญลูกจางประจําที่จะพน หรือมี
สิทธิไดรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือน ตามหนังสือที่
มท 0808.5/ ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556
เงินชวยพิเศษ
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินสําหรับชวยเหลือคาทําศพพนักงานเจาหนาที่
ลูกจางที่เสียชีวิตระหวางรับราชการ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
จํานวน
-เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่นใน อัตรารอยละสองของประมาณการรายรับ ตาม
งบประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินกู
เงินที่มีผูอุทิศให

10,000 บาท
857,600 บาท

