
เทศบาลตําบลบ้านใต้

เขต/อําเภอ เกาะพะงัน    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมู่ที 2  ซอย-  ถนนท้องศาลา-บ้านค่าย  แขวง/ตําบล บ้านใต้
  เขต/อําเภอ เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84280

พืนที 84.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 3,229 คน

ชาย 1,609 คน

หญิง 1,620 คน

ข้อมูล ณ วันที 19 สิงหาคม 2559



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตําบลบ้านใต้

อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านใต้

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลบ้านใต้ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
บ้านใต้อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านใต้จึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,790,732.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,663,400.75 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,868,383.72 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 17,851,124.58 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 5,339,979.53 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 518,129.60 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 110,738.81 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 8,054.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 7,265,074.64 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 4,609,148.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,334,470.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 13,656,490.62 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 773,145.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,108,539.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,090,736.62 บาท

งบลงทุน จํานวน 240,070.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,444,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,923,600.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 88,136.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลบ้านใต้
อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 0.00 4,035,000.00 4,470,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 528,000.00 594,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 205,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 56,000.00 27,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บ 0.00 4,824,000.00 5,291,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 0.00 22,795,639.00 22,819,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 22,795,639.00 22,819,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 7,680,361.00 7,890,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 7,680,361.00 7,890,000.00

รวม 0.00 35,300,000.00 36,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 0.00 1,106,556.00 4,894,360.00

งบบุคลากร 0.00 13,269,860.00 16,315,140.00

งบดําเนินงาน 0.00 13,348,584.00 7,132,600.00

งบลงทุน 0.00 5,638,000.00 6,074,900.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 15,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 1,922,000.00 1,563,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 0.00 35,300,000.00 36,000,000.00

รวม 0.00 35,300,000.00 36,000,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตําบลบ้านใต้

อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตําบลบ้านใต้

อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,762,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 407,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,236,980

แผนงานสาธารณสุข 3,429,140

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,896,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 514,740

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 545,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000

แผนงานการเกษตร 290,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 4,887,320

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 36,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,830,400 2,623,380 9,453,780

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,205,760 2,623,380 6,829,140

งบดําเนินงาน 1,405,000 441,000 1,846,000

    ค่าตอบแทน 330,000 56,000 386,000

    ค่าใช้สอย 420,000 285,000 705,000

    ค่าวัสดุ 230,000 100,000 330,000

    ค่าสาธารณูปโภค 425,000 0 425,000

งบลงทุน 520,900 922,000 1,442,900

    ค่าครุภัณฑ์ 500,900 922,000 1,422,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 20,000 0 20,000

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

                                             รวม 8,776,300 3,986,380 12,762,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 297,900 297,900

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 297,900 297,900

งบดําเนินงาน 110,000 110,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

                                             รวม 407,900 407,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านใต้

อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,217,340 1,217,340

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,217,340 1,217,340

งบดําเนินงาน 1,504,600 1,504,600

    ค่าตอบแทน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 578,600 578,600

    ค่าวัสดุ 906,000 906,000

งบลงทุน 20,000 20,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 1,488,000 1,488,000

    เงินอุดหนุน 1,488,000 1,488,000

                                             รวม 4,229,940 4,229,940

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 2,536,140 0 2,536,140

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,536,140 0 2,536,140

งบดําเนินงาน 668,000 140,000 808,000

    ค่าตอบแทน 130,000 0 130,000

    ค่าใช้สอย 148,000 140,000 288,000

    ค่าวัสดุ 390,000 0 390,000

งบลงทุน 10,000 0 10,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 75,000 0 75,000

    เงินอุดหนุน 75,000 0 75,000

                                             รวม 3,289,140 140,000 3,429,140



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

งบลงทุน 10,000 10,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 10,000 10,000

                                             รวม 20,000 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย รวม

งบบุคลากร 2,295,240 0 0 0 2,295,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,295,240 0 0 0 2,295,240

งบดําเนินงาน 427,000 0 1,582,000 30,000 2,039,000

    ค่าตอบแทน 57,000 0 0 0 57,000

    ค่าใช้สอย 230,000 0 1,582,000 30,000 1,842,000

    ค่าวัสดุ 140,000 0 0 0 140,000

งบลงทุน 10,000 2,200,000 2,352,000 0 4,562,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 2,352,000 0 2,362,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 2,200,000 0 0 2,200,000

                                             รวม 2,732,240 2,200,000 3,934,000 30,000 8,896,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 514,740 514,740

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 514,740 514,740

                                             รวม 514,740 514,740



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 100,000 405,000 20,000 525,000

    ค่าใช้สอย 100,000 405,000 20,000 525,000

งบลงทุน 20,000 0 0 20,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 20,000 0 0 20,000

                                             รวม 120,000 405,000 20,000 545,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 10,000 10,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 10,000 10,000

                                             รวม 10,000 10,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 290,000 290,000

    ค่าใช้สอย 290,000 290,000

                                             รวม 290,000 290,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,894,360 4,894,360

    งบกลาง 4,894,360 4,894,360

                                             รวม 4,894,360 4,894,360



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,762,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 407,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,236,980

แผนงานสาธารณสุข 3,429,140

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,896,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 514,740

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 545,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000

แผนงานการเกษตร 290,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 4,887,320

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 36,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 62  และมาตรา  65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบ้านใต้ และโดยอนุมัติของผู้
ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนรวมทังสิน 36,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
36,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านใต้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลบ้านใต้
อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ข้อ . ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านใต้มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายธีรยุทธ  พลายสุวรรณ)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลบ้านใต้

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายวงศศิริ  พรหมชนะ)

ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลบ้านใต้
อําเภอ เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 0.00 3,450,000 14.49 % 3,950,000

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 0.00 185,000 -45.95 % 100,000

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 250,000 4.00 % 260,000

     อากรรังนกอีแอ่น 0.00 0.00 0.00 150,000 6.67 % 160,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 4,035,000 4,470,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 20,000 0.00 % 20,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 350,000 14.29 % 400,000
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00 5,000 100.00 % 10,000

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 5,000 -40.00 % 3,000

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000 -60.00 % 2,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 2,000 0.00 % 2,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 5,000 -40.00 % 3,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 50,000 70.00 % 85,000

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 2,000 -50.00 % 1,000
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 10,000 50.00 % 15,000

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 % 10,000

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 50,000 -40.00 % 30,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 6,000 -16.67 % 5,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 3,000 0.00 % 3,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 0.00 528,000 594,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00 200,000 0.00 % 200,000

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000 -100.00 % 0

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 205,000 200,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 40,000 -50.00 % 20,000

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 0.00 0.00 5,000 -80.00 % 1,000

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 0.00 10,000 -50.00 % 5,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 56,000 27,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 600,000 25.00 % 750,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 0.00 9,200,000 0.00 % 9,200,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 0.00 2,300,000 8.70 % 2,500,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 250,000 20.00 % 300,000

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 0.00 900,000 33.33 % 1,200,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 0.00 1,565,639 24.55 % 1,950,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 0.00 100,000 0.00 % 100,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 0.00 100,000 0.00 % 100,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 0.00 7,780,000 -13.64 % 6,719,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 0.00 22,795,639 22,819,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 0.00 7,680,361 2.73 % 7,890,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 0.00 7,680,361 7,890,000

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 0.00 35,300,000 36,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลบ้านใต้

อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 36,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 4,470,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 3,950,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 100,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ภาษีป้าย จํานวน 260,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 160,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 594,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับระหว่างปี
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับระหว่างปี
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีแล้วมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 400,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยคํานวณจากผู้ใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยเป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีแล้วมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 1,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีแล้วมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับระหว่างปี
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
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ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับระหว่างปี
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะได้รับระหว่างปี
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 3,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 85,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีแล้วมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 15,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีแล้วมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 27,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
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ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,819,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 750,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,200,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,500,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 300,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ภาษีสุรา จํานวน 1,200,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,950,000 บาท
สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 6,719,000 บาท
ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจากพืนทีในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินและสภาพความเจริญ

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 7,890,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 7,890,000 บาท

สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ในการคํานวณ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 0 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 0 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 0 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 0 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 0 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 2,964,640 6.09 % 3,145,260

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 66,660 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 261,400 3.29 % 270,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 2,978,520 -76.64 % 695,880

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 333,300 -71.61 % 94,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 6,604,520 4,205,760

รวมงบบุคลากร 0 0 0 9,229,160 6,830,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลบ้านใต้
อําเภอเกาะพะงัน    จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 734,680 -74.14 % 190,000

ค่าเบียประชุม 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 130,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 156,000 -23.08 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 40,000 -75 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 1,065,680 330,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 200,000 0 % 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 35,000 -14.29 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ  ของทีระลึก  ของรางวัล  
หรือเงินรางวัล 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าของขวัญ ของทีระลึก ของรางวัล หรือ
เงินรางวัล 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ 0 0 0 250,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดการเลือกตัง ในพืนที
เทศบาลตําบลบ้านใต้ 0 0 0 250,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการจัดงานวันท้องถินไทย 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําวารสารของเทศบาลตําบล
บ้านใต้ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดเวทีประชาคมเพือการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนชุมชน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิน  
สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงานส่วนท้อง
ถิน  และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซือ
หรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

0 0 0 310,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 400,000 -97.5 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,475,000 420,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100,000 -20 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 25,000 -20 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 150,000 -93.33 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 950,000 -94.74 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 3,000 -100 % 0

วัสดุกีฬา 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุอืน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,298,000 230,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 200,000 25 % 250,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 25,000 -20 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 40,000 25 % 50,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 365,000 425,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 4,203,680 1,405,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล  (ขาว 
- ดํา  และสี)  ความเร็ว  20  แผ่นต่อ
นาที

0 0 0 0 100 % 130,000

เครืองโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา 0 0 0 0 100 % 30,000

ชุดโต๊ะประชุม 0 0 0 0 100 % 50,000

ชุดรับแขก 0 0 0 0 100 % 20,000

ตู้กระจกบานเลือน  ขนาด  3  ฟุต 0 0 0 8,000 -100 % 0

ตู้กระจกบานเลือน  ขนาด  5  ฟุต 0 0 0 5,000 -100 % 0

ตู้ทึบบานเลือน  ขนาด  3  ฟุต 0 0 0 8,000 -100 % 0

ตู้ไม้  แบบชันล่างบานเลือนทึบ  ชันบนที
วาง  2  ชัน 0 0 0 7,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0 0 0 0 100 % 9,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แท่นบรรยาย 0 0 0 0 100 % 9,000

พัดลมโคจร  แบบไอนํา  ขนาดใบพัด  
16  นิว 0 0 0 0 100 % 32,000

ร่มสนาม 0 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนํา  แบบหอยโข่ง  มอเตอร์
ไฟฟ้า  สูบน้าได้  450  ลิตรต่อนาที 0 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครืองเสียง  แบบเคลือนย้ายพกพา 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 25,000

ชุดนิทรรศการสําเร็จรูป 0 0 0 0 100 % 73,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครืองวัดระดับเสียง 0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองฉีดนําแรงดันสูง 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 17,000 88.24 % 32,000

ครุภัณฑ์อืน

เต็นท์ผ้าใบ 0 0 0 0 100 % 30,000

สมอเรือ  แบบแดนฟอร์ธ  ขนาดนําหนัก
ไม่น้อยกว่า  30  กิโลกรัม 0 0 0 5,700 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000 -80 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 180,700 500,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
และพัฒนาอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 20,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 180,700 520,900

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 15,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 15,000 20,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 0 13,628,540 8,776,300

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,518,880 23.45 % 1,875,120

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 85,320 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 542.86 % 270,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 411,360 9.04 % 448,560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 44,280 -32.93 % 29,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,101,840 2,623,380

รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,101,840 2,623,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 40,000 -75 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 78,000 -53.85 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 133,000 56,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 50,000 -60 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 70,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 1,850,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษี
เคลือนที 0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษี
เคลือนที ประจําปี 2559 0 0 0 35,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,025,000 285,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 95,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,253,000 441,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก  (ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 896,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 0 42,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 16,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 42,000 922,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 42,000 922,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 0 4,396,840 3,986,380

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 0 18,025,380 12,762,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 297,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 297,900

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 297,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 15,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
อุทกภัย ภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรม อปพร.ของเทศบาล
ตําบลบ้านใต้ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการศูนย์รวมใจปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้
แก่ประชาชนและนักท่องเทียว

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 300,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 20,000 -75 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 335,000 110,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 335,000 407,900

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 335,000 407,900

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 240,480 211.57 % 749,260

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 123,240 221.42 % 396,120

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 24,000 200 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 387,720 1,217,380

รวมงบบุคลากร 0 0 0 387,720 1,217,380

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 2,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 2,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 92,000 -78.26 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ 
ตลอดปีการศึกษา 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านใต้ 0 0 0 0 100 % 108,000

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0 403,200 1.84 % 410,600

โครงการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิน 0 0 0 8,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 623,200 578,600

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 25,000 -80 % 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 895,704 -0.86 % 888,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 940,704 913,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,565,904 1,511,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กแบบบานเลือน แบบกระจก 2 
บาน 0 0 0 25,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 25,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 10,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 25,000 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 1,452,000 2.48 % 1,488,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,452,000 1,488,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,452,000 1,488,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 0 3,430,624 4,236,980

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 0 3,430,624 4,236,980

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 297,900

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 2,046,480

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 191,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 2,536,140

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 2,536,140
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 130,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 130,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 1,450,000 -99.31 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําตะแกรงเหล็กสําหรับใส่
ถังขยะ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่า
ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  ภายใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านใต้

0 0 0 0 100 % 108,000

โครงการบริหารการจัดการขยะแบบ
ครบวงจร 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่อ  คุมกําเนิดสุนัขและแมว 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพเบืองต้น 
(FR) 0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,890,000 148,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 35,000 -85.71 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุอืน 0 0 0 60,000 -91.67 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 95,000 390,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,985,000 668,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000 10,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 50,000 10,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 75,000 0 % 75,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 75,000 75,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 75,000 75,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 2,110,000 3,289,140
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการบริหารจัดการระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลบ้านใต้ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่อ  (คุมกําเนิดสุนัขและ
แมว)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 0 140,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 2,110,000 3,429,140

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการบัตรพลเมืองผู้พิการ  
(Disabled  Citizen  Card) 0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการบัตรพลเมืองอาวุโส  (Senior  
Citizen  Card) 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 10,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการพัฒนาอาคาร  สถานทีและสิง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุ
พลภาพ  และคนชรา

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 10,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 10,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 20,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 863,100 84.05 % 1,588,560

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 66,660 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 564,240 7.91 % 608,880

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 58,140 -4.02 % 55,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,594,140 2,295,240

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,594,140 2,295,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 -83.33 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 78,000 -46.15 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 143,000 57,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 80,000 -93.75 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชน
เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 200,000 -97.5 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 360,000 230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 50,000 -60 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 200,000 -75 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 150,000 -93.33 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 500,000 -94 % 30,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,000,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,503,000 427,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้กระจกบานเลือน  ขนาด  5  ฟุต 0 0 0 10,000 -100 % 0

ตู้ทึบบานเลือน  ขนาด  5  ฟุต 0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา  สําหรับกระดาษขนาด A3 0 0 0 53,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 123,000 10,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายผู้ว่า  
หมู่ที 5 0 0 0 1,861,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง พร้อม
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที2 0 0 0 939,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างกําแพง
ป้องกันนําเซาะพรุหาดริน หมู่ที 6 0 0 0 1,600,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ่อนํา
ย้อย-สวนวัด หมู่ที 3 0 0 0 780,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสาย
บ้านออกท่า (ช่วงที 2)หมู่ที4 0 0 0 238,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 5,418,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 5,541,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 0 8,638,140 2,732,240

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสาย
ท้องนายปาน - ธารเสด็จ 0 0 0 0 100 % 358,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสาย
บ้านท้องนาง - ธารประพาส 0 0 0 0 100 % 234,000

โครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรัง
ทรายถนนสายต้นยางใหญ่ - วัดนอก 0 0 0 0 100 % 189,000

โครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรัง
ทรายถนนสายสระมโนราห์ - บ้านท้อง
ยาง

0 0 0 0 100 % 1,338,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการบํารุงรักษา  และปรับปรุงถนน  
สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายนํา  หรือราง
ระบายนําภายในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟ
สาธารณะถนนภายในเขตเทศบาลตําบล
บ้านใต้

0 0 0 0 100 % 31,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 2,200,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 2,200,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 0 2,200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล  ภายในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

0 0 0 0 100 % 648,000

โครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร 0 0 0 0 100 % 216,000

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ
สะอาดถนน  ทางเท้า  ไหล่ทาง  และ
พืนทีอืนๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้

0 0 0 0 100 % 648,000

โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบ
วงจร 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 1,582,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 1,582,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 0 0 0 0 100 % 52,000

รถบรรทุกขยะ 0 0 0 0 100 % 2,300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 2,352,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 2,352,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 0 0 3,934,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานบําบัดนําเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคลองสวย  นําใส  คนไทยมีสุข 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภค
บริโภคของเทศบาลตําบลบ้านใต้ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 30,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 0 0 0 0 30,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 8,638,140 8,896,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 355,320

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 155,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 4,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 514,740

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 514,740

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 0 0 514,740

วันทีพิมพ์ : 19/8/2559  23:31:45 หน้า : 21/29



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและปราบปรามปัญหา
ยาเสพติด  ตามนโยบายรัฐบาล 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน และสตรีอาสา
พัฒนาตําบล ผู้สูงอายุในการทํางาน
จักสาน

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 80,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 75,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 75,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 75,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 155,000 0

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 155,000 514,740
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรม
ราชินีนาถ

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันรําลึกเสด็จประพาส
ต้นรัชกาลที 5 0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการพิธีการสดุดีเนืองในวันปิยะ
มหาราช 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการเพือส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีและวันสําคัญของท้องถินและ
ของชาติ

0 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 465,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 465,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0 0 0 465,000 0

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกีฬาท้องถินสัมพันธ์ 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยา
เสพติด 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาทีอยู่ภายในเขต
ทต.บ้านใต้เข้าแข่งขันกีฬาระดับอําเภอ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายตําบล
บ้านใต้ 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมกีฬาตําบลบ้านใต้ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 280,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 330,000 100,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ดูแลรักษา  
และพัฒนาสวนสาธารณะลานพระบรม
ราชานุเสาวรีย์  รัชกาลที  5

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  และ
พัฒนาสนามกีฬา  ศูนย์ออกกําลังกาย
หรือศูนย์กีฬา

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 20,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 145,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 145,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 145,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 475,000 120,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานชักพระทางทะเล 0 0 0 200,000 -90 % 20,000

โครงการจัดงานเนืองในงานผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดงานเนืองในวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันรําลึกเสด็จประพาส
ต้น  รัชกาลที  5 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการพิธีการสดุดีเนืองในวันปิยะ
มหาราช 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 250,000 405,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 250,000 405,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 75,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 75,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 75,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 325,000 405,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคลองสวยนําใส  คนไทย มีสุข 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์นํา 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเทียวเพือ
นันทนาการและบันเทิง  ฟูลมูน  ปาร์ตี  
(FULLMOON  PARTY)

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 40,000 20,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 40,000 20,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 1,305,000 545,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขยายเขต  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  
ซ่อมแซม  ระบบประปาหมู่บ้านภายใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านใต้

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 10,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 10,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 0 0 10,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 10,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการควบคุมและกําจัดศัตรูพืช
มะพร้าว 0 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการส่งเสริมและเพิมประสิทธิภาพ
มาตรฐานการผลิตไม้ผล 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานและการพัฒนาของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล

0 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิต
นํามันมะพร้าวบริสุทธิ  โดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านท้องนาง

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 250,000 290,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 250,000 290,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 350,000 290,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 350,000 290,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 210,000 23.81 % 260,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 3,400,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 0 100 % 384,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 20,000 -100 % 0

สํารองจ่าย 0 0 0 27,950 512.24 % 171,120

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 115,713 -4.94 % 110,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 0 557,193 0.9 % 562,200

รวมงบกลาง 0 0 0 950,856 4,887,320

รวมงบกลาง 0 0 0 950,856 4,887,320

รวมงบกลาง 0 0 0 950,856 4,887,320

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 0 950,856 4,887,320

รวมทุกแผนงาน 0 0 0 35,300,000 36,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลบ้านใต้
อําเภอ เกาะพะงัน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 36,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,776,300 บาท
งบบุคลากร รวม 6,830,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี  และรองนายก
เทศมนตรี  โดยถือเกณฑ์ตังจ่ายตามบัญชีอัตราเงิน  ค่าตอบแทน  ท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน  ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการ
จ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  (รายได้ของ
เทศบาล  เกิน  10 - 25 ล้านบาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ดังนี
-  นายกเทศมนตรี  (27,600  บาท/เดือน)  จํานวน  1  อัตรา  เป็น
เงิน  331,200  บาท
-  รองนายกเทศมนตรี  (15,180  บาท/เดือน)  จํานวน  2  อัตรา  เป็น
เงิน  364,320  บาท
รวมเป็นเงิน  695,520  บาท
หมายเหตุ  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณที
แล้วมา  (ทังนีไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ใช้
เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  (รายได้จริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เป็น
เงิน  21,366,181.42  บาท)
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี  และรอง
นายกเทศมนตรี  โดยถือเกณฑ์ตังจ่ายตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน  ท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน  ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการ
จ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  (รายได้ของ
เทศบาล  เกิน  10 - 25 ล้านบาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ดังนี
-  นายกเทศมนตรี  (4,000  บาท/เดือน)  จํานวน  1  อัตรา  เป็น
เงิน  48,000  บาท
-  รองนายกเทศมนตรี  (3,000  บาท/เดือน)  จํานวน  2  อัตรา  เป็น
เงิน  72,000  บาท
รวมเป็นเงิน  120,000  บาท
หมายเหตุ  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณที
แล้วมา  (ทังนีไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ใช้
เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  (รายได้จริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เป็น
เงิน  21,366,181.42  บาท)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  และรองนายก
เทศมนตรี  โดยถือเกณฑ์ตังจ่ายตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน  ท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน  ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการ
จ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  (รายได้ของ
เทศบาลเกิน  10 - 25  ล้านบาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ดังนี
-  นายกเทศมนตรี  (4,000  บาท/เดือน) จํานวน  1  อัตรา  เป็น
เงิน  48,000 บาท
-  รองนายกเทศมนตรี  (3,000  บาท/เดือน) จํานวน  2  อัตรา  เป็น
เงิน  72,000 บาท
รวมเป็นเงิน  120,000  บาท
หมายเหตุ  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณที
แล้วมา  (ทังนีไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ใช้
เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  (รายได้จริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เป็น
เงิน  21,366,181.42  บาท)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  และทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  โดยถือเกณฑ์ตังจ่ายตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน  ท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน  ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการ
จ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  (รายได้ของ
เทศบาลเกิน  10 - 25  ล้านบาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ดังนี
-  เลขานุการนายกเทศมนตรี  (9,660  บาท/เดือน)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  115,920  บาท
-  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  (6,900  บาท/เดือน)  จํานวน  1  อัตรา  เป็น
เงิน  82,800  บาท
รวมเป็นเงิน  198,720  บาท
หมายเหตุ  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณที
แล้วมา  (ทังนีไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ใช้
เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  (รายได้จริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เป็น
เงิน  21,366,181.42  บาท)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  โดยถือเกณฑ์ตังจ่ายตามบัญชี
อัตราเงินค่าตอบแทน  ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน  ของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554
  (รายได้ของเทศบาลเกิน  10 - 25  ล้านบาท)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ดังนี 
-  ประธานสภาเทศบาล  (15,180  บาท/เดือน)  จํานวน  1  อัตรา  เป็น
เงิน  182,160  บาท
-  รองประธานสภาเทศบาล  (12,420  บาท/เดือน)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  149,040  บาท
-  สมาชิกสภาเทศบาล  (9,660  บาท/เดือน)  จํานวน  10  อัตรา  เป็น
เงิน  1,159,200  บาท
รวมเป็นเงิน  1,490,400  บาท
หมายเหตุ  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณที
แล้วมา  (ทังนีไม่รวมเงินกู้  เงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ใช้
เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  (รายได้จริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เป็น
เงิน  21,366,181.42  บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,205,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,145,260 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาล  สํานักปลัด  และหน่วยตรวจสอบภายใน  จํานวน  9  อัตรา  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  และเงินค่าตอบ
แทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล  สํานักปลัด  ตามบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน  (องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  และเมืองพัทยา)  ท้าย
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน  เรือง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที  10)  ลงวันที  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรือง  หลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  พ.ศ. 2545  ลง
วันที  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545  ข้อ  27  ประกอบพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  มาตรา  50  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ  พ.ศ. 2547
  (แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที  4  พ.ศ. 2553)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ดังนี
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภทบริหารท้อง
ถิน  ระดับกลาง  ตําแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  จํานวน  1
  อัตรา  (7,000  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  84,000  บาท
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภทบริหารท้อง
ถิน  ระดับต้น  ตําแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  จํานวน  1
  อัตรา  (3,500  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  42,000  บาท
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิน  ระดับต้น  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้
อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วน  (หัวหน้าสํานักปลัด)  จํานวน  1
  อัตรา  (3,500  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  42,000  บาท
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิน  ระดับต้น  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย  (หัวหน้าฝ่ายอํานวย
การ)  จํานวน  1  อัตรา  (1,500  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  18,000  บาท
-  เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิน  ระดับกลาง  ตําแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  จํานวน  1  อัตรา  (7,000  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  84,000  บาท
รวมเป็นเงิน  270,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 695,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  สํานักปลัด  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  127,080  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  136,800  บาท
-  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  4  อัตรา  เป็นเงิน  432,000  บาท
รวมเป็นเงิน  695,880  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 94,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทัวไป  สํานักปลัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  24,000  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  22,620  บาท
-  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  4  อัตรา  เป็นเงิน  48,000  บาท
รวมเป็นเงิน  94,620  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 330,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 190,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ดังนี
-  คณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ในการสอบประเมินผู้เลือนไหลหรือผู้
เลือนระดับสําหรับบุคคลภายนอก  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง  และคณะกรรมการหรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนๆ  เป็นเงิน  10,000  บาท
-  เงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด  ที  มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. ๒๕๕๗  
เป็นเงิน  180,000  บาท
รวมเป็นเงิน  200,000  บาท

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญ  คณะ
กรรมการวิสามัญ  และคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ได้รับค่า
ตอบแทนประเภทค่าเบียประชุมรายครัง  เฉพาะครังทีมาประชุมครังละ
สองร้อยห้าสิบบาท  สําหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบีย
ประชุมเพิมขึนอีกหนึงในสีของอัตราเบียประชุมดังกล่าว  การประชุมของ
คณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่าหนึงครังให้ประธานกรรมการและ
กรรมการได้รับเบียประชุมเพียงครังเดียว  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืน  ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ. 2554  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  และค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนท้องถิน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548  และฉบับแก้ไขเพิมเติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  และฉบับแก้ไขเพิม
เติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป)
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ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (ราย
จ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา  ค่า
ติดตังโทรศัพท์  ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน  ภาษีบํารุงท้องที  หรือภาษีอืน
ใด  ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีเกียวกับการเช่า
ทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ดังนี
-  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่ายอืน  ซึงจําเป็นต้อง
จ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  ทีไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือทัศนศึกษาดู
งาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  โดย
ถือเกณฑ์ตังจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ  1  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที
ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม  และเงินทีมีผู้อุทิศให้  (รายได้จริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558
  โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงิน
ทีมีผู้อุทิศให้  เป็นเงิน  21,366,181.42  บาท  คิดคํานวณอัตราร้อย
ละ  1  คือ  21,366,181.42 X 0.01  =  213,661.81  บาท)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เป็นเงิน  10,000  บาท  
-  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการ  หรือ
คณะอนุกรรมการ  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืมต่างๆ  เครืองใช้ใน
การเลียงรับรอง  และค่าบริการอืนๆ  ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรม
การ  ทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ  และเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้อง
ถิน  โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว 2381
  ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548  เป็นเงิน  20,000  บาท  
รวมเป็นเงิน  40,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ  ของทีระลึก  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของทีระลึก  ของรางวัล  เงินรางวัล  สําหรับ
วิทยากร  ผู้ตรวจราชการ  ผู้ตรวจเยียม  ผู้กระทําคุณประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ของรางวัลการประกวดต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  เงินรางวัลสําหรับการประกวดหรือการแข่งขันต่างๆ ที
องค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดขึน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายาน
พาหนะ  ค่าเชือเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอืนๆ ทํานองเดียวกัน  ค่ารับรอง  และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทางไปราชการ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถตังงบประมาณราย
จ่าย  เพือการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุด
หนุนทัวไปทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณฯ  ของปีงบประมาณทีผ่านมา  มาคิดคํานวณการตังงบประมาณ
ตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกิน  3
 %  งบประมาณปี  พ.ศ. 2558  ตังไว้  35,090,000  บาท  คิดคํานวณ
อัตราร้อยละ  3  คือ  35,090,000 X 0.03  =  1,052,700  บาท)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3446  ลงวัน
ที  19  ตุลาคม  2548

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังหรือเลือกตังซ่อมนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิก
วุฒิสภา  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดสถานทีเลือกตัง  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเลือกตัง  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่า
วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  ซึงมอบให้แก่คณะ
รัฐบาล  สมาชิกรัฐสภา  ผู้ตรวจราชการ  ผู้กระทําคุณประโยชน์และชือ
เสียงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หรือการจัดซือดอกไม้ประดับสถานที
ประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และค่าพวงมาลาสําหรับโอกาส
ต่างๆ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป)

โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารทัวไป)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  114  ข้อ  5]
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารทัวไป)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  114  ข้อ  4]

โครงการจัดทําวารสารของเทศบาลตําบลบ้านใต้ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารทัวไป)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  90  ข้อ  2]

โครงการจัดเวทีประชาคมเพือการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารทัวไป)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  113  ข้อ  1]
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โครงการพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิน  
สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงานส่วนท้องถิน  และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
พาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  [แผนฯ 3
 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  111  ข้อ  1]
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถตังงบประมาณราย
จ่าย  เพือการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุด
หนุนทัวไปทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณฯ  ของปีงบประมาณทีผ่านมา  มาคิดคํานวณการตังงบประมาณ
ตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกิน  3
 %  งบประมาณปี  พ.ศ. 2558  ตังไว้  35,090,000  บาท  คิดคํานวณ
อัตราร้อยละ  3  คือ  35,090,000 X 0.03  =  1,052,700  บาท)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3446  ลงวัน
ที  19  ตุลาคม  2548

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่
เกิน  5,000  บาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  และอืนๆ  ที
ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  และอืนๆ  ทีปรากฏใน
บัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูทีนอน  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  นํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารทัวไป)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  ถ่าน  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  นํายาต่างๆ  เลือด  สายยาง  และ
อืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร์ , วิดีโอเทป , แผ่นซีดี)  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชี
จําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา  เช่น  ชุดกีฬา  อุปกรณ์กีฬาประเภท
ต่างๆ  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  ทีไม่สามารถจัดซือในวัสดุประเภททีได้ตัง
งบประมาณไว้  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้ในกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 425,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านใต้   ณ  พระบรมราชานุ
สาวรีย์  ร.5  อาคารอืนๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้  และทีใช้ในราชการอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการนําประปาสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านใต้  และทีใช้
ในราชการอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านใต้  และทีใช้
ในราชการอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร  ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่า
วิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ค่าสือสารอืนๆ  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป)

งบลงทุน รวม 520,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล  (ขาว - ดํา  และสี)  ความเร็ว  20  แผ่นต่อ
นาที

จํานวน 130,000 บาท

เครืองถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล  (ขาว - ดํา  และสี)  ความเร็ว  20  แผ่น
ต่อนาที  จํานวน  1  เครือง  เป็นเงิน  130,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  91
  ข้อ  4]  ดังนี
1)  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดความเร็วขันตํา
2)  เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน
3)  เป็นระบบกระดาษธรรมดา  ชนิดหมึกผง  ย่อ - ขยายได้

เครืองโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 30,000 บาท
เครืองโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา  ส่งเอกสารได้ครังละ  30
  แผ่น  จํานวน  1  เครือง  เป็นเงิน  30,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  91
  ข้อ  3]  ดังนี
1)  หมายถึงเครือง Facsimile  หรือโทรภาพ
2)  ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า  6  วินาทีต่อแผ่น
3)  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขันตํา

ชุดโต๊ะประชุม จํานวน 50,000 บาท
ชุดโต๊ะประชุมสําหรับ  24  ทีนัง  จํานวน  1  ชุด  เป็น
เงิน  50,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงกําหนดราคาตามราคาในท้องถินทัว
ไป  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  95  ข้อ  12]

ชุดรับแขก จํานวน 20,000 บาท
ชุดรับแขก  แบบไม้  จํานวน  1  ชุด  เป็นเงิน  20,000  บาท  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป)  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
กําหนดราคาตามราคาในท้องถินทัวไป  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  95  ข้อ  14]
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โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 9,900 บาท
โต๊ะหมู่บูชา  จํานวน  1  ชุด  เป็นเงิน  9,900  บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  96
  ข้อ  15]  ดังนี
1)  ทําด้วยไม้สัก  ความกว้างของโต๊ะหมู่  ขนาด  9  นิว
2)  มีฐานรองโต๊ะหมู่
3)  มีโต๊ะแท่นบูชา  9  ชิน

แท่นบรรยาย จํานวน 9,000 บาท
แท่นบรรยาย  จํานวน  1  ตัว  เป็นเงิน  9,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ครุภัณฑ์ดัง
กล่าวไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงกําหนดราคาตามราคา
ในท้องถินทัวไป  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  95  ข้อ  13]

พัดลมโคจร  แบบไอนํา  ขนาดใบพัด  16  นิว จํานวน 32,000 บาท
พัดลมโคจร  แบบไอนํา  ขนาดใบ
พัด  16  นิว  จํานวน  2  ตัวๆ ละ  16,000  บาท  เป็น
เงิน  32,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงกําหนดราคาตามราคาในท้องถินทัว
ไป  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  97  ข้อ  17]

ร่มสนาม จํานวน 12,000 บาท
ร่มสนาม  แบบไม้  ทรงกลม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  3  เมตร  พร้อม
ขาตัง  จํานวน  4  ชุดๆ ละ  3,000  บาท  เป็นเงิน  12,000  บาท  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป)  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
กําหนดราคาตามราคาในท้องถินทัวไป  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  96  ข้อ  16]

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครืองเสียง  แบบเคลือนย้ายพกพา จํานวน 20,000 บาท
ชุดเครืองเสียง  แบบเคลือนย้ายพกพา  พร้อม
อุปกรณ์  จํานวน  1  ชุด  เป็นเงิน  20,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ครุภัณฑ์ดัง
กล่าวไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงกําหนดราคาตามราคา
ในท้องถินทัวไป  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  เพิมเติม  ฉบับ
ที  1  หน้า  10  ข้อ  1]

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล จํานวน 25,000 บาท
กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล  ความละเอียด  18  ล้านพิก
เซล  จํานวน  1  ตัว  เป็นเงิน  25,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ครุภัณฑ์ดัง
กล่าวไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงกําหนดราคาตามราคา
ในท้องถินทัวไป  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  98  ข้อ  20]
หมายเหตุ : ความละเอียด  17  ล้านพิกเซลขึนไปเป็นรายการนอก
มาตรฐาน

วันทีพิมพ์ : 19/8/2559  23:32:43 หน้า : 12/49



ชุดนิทรรศการสําเร็จรูป จํานวน 73,000 บาท
ชุดนิทรรศการสําเร็จรูป  พร้อมอุปกรณ์  จํานวน  1  ชุด  เป็น
เงิน  73,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงกําหนดราคาตามราคาในท้องถินทัวไป  [แผนฯ 3
 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  เพิมเติม  ฉบับที  1  หน้า  11  ข้อ  2]  ดังนี
-  ชุดเวทีสําเร็จรูป  แบบประกอบติดตัง  ขนาดกว้าง  0.60
  เมตร  ยาว  0.60  เมตร  สูง  0.60  เมตร  จํานวน  6  ตัวๆ ละ  4,000
  บาท  พร้อมบันไดทางขึน  จํานวน  1  ชุด  เป็นเงิน  24,000  บาท
-  ชุดฉากหลังแสดงนิทรรศการ  (backdrop)  แบบโค้ง  ชนิด  3
  ตอน  ขนาดยาว  3.00  เมตร  สูง  2.00  เมตร  พร้อมชุดโคมไฟส่อง
สว่าง  จํานวน  1  ชุด  เป็นเงิน  12,000  บาท
-  ชุดฉากแสดงนิทรรศการ  (Backwall)  แบบตังพืน  ชนิด  3  ตอน  2
  ชัน  ขนาดยาว  3.00  เมตร  สูง  2.00  เมตร  จํานวน  2
  ชุดๆ ละ  8,500  บาท  เป็นเงิน  17,000  บาท
-  โต๊ะแสดงนิทรรศการ  (counter)  สําเร็จรูป  แบบประกอบติด
ตัง  ขนาดกว้าง  0.5  เมตร  ยาว  2.00  เมตร  สูง  1.00  เมตร  เป็น
เงิน  6,500  บาท
-  โต๊ะแสดงนิทรรศการ  (counter)  สําเร็จรูป  แบบประกอบติด
ตัง  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ยาว  1.00  เมตร  สูง  1.50  เมตร  เป็น
เงิน  6,500  บาท
-  ชันวางแผ่นพับแสดงนิทรรศการ  แบบตังพืน  ขนาดกว้าง  0.30
  เมตร  ยาว  0.30  เมตร  สูง  1.10  เมตร  เป็นเงิน  2,500  บาท
-  ป้ายแสดงนิทรรศการ  (x-banner)  แบบกลางแจ้ง  ขนาดยาว  0.60
  เมตร  สูง  1.60  เมตร  จํานวน  3  ป้ายๆ ละ  1,500  บาท  เป็น
เงิน  4,500  บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองฉีดนําแรงดันสูง จํานวน 8,000 บาท
เครืองฉีดนําแรงดันสูง  แรงดันนําสูงสุดไม่น้อยกว่า  120  บาร์  ปริมาณ
นําไม่น้อยกว่า  390  ลิตร/ชม.  ความยาวสายนําไม่น้อย
กว่า  6  เมตร  จํานวน  1  เครือง  เป็นเงิน  8,000  บาท  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป)  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
กําหนดราคาตามราคาในท้องถินทัวไป  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  100  ข้อ  24]
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  2
  เครืองๆ ละ  16,000  บาท  เป็นเงิน  32,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  กําหนด
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ณ  วันที  11  มีนาคม  2559  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  101
  ข้อ  25]  มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก  (2  core)  จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2  MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  1.8  GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก  (Graphics  Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่า  6  แกน  หรือ
2)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.0  GHz
-  มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด DDR3  หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า  4  GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive)  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1  TB  จํานวน  1  หน่วย
-  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768  Pixel  และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว
-  มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n)  
และ Bluetooth

ครุภัณฑ์อืน
เต็นท์ผ้าใบ จํานวน 30,000 บาท
เต็นท์ผ้าใบ  ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  3.00  เมตร  สูง  2.00  เมตร  พร้อมโครง
เหล็ก  จํานวน  6  ชุดๆ ละ  5,000  บาท  เป็นเงิน  30,000  บาท  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป)  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึง
กําหนดราคาตามราคาในท้องถินทัวไป  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  เพิมเติม  ฉบับที  1  หน้า  15  ข้อ  3]

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  102  ข้อ  28]
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  และพัฒนาอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้  (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกิน
กว่า  5,000  บาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  106  ข้อ  32]

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ  ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน  และ/หรือสิง
ก่อสร้าง  เช่น  ค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบการจราจร  ค่าจ้างบริการการ
จัดการระบบต่างๆ  ค่าการดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลาง
เพือเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้บริหาร  หรือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนในการประเมินการบริหารจัดการทีดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,986,380 บาท
งบบุคลากร รวม 2,623,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,623,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,875,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาล  กองคลัง  จํานวน  6  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  กองคลัง  ตามบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน  (องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  และเมืองพัทยา)  ท้าย
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน  เรือง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที  10)  ลงวันที  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)  ดังนี
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิน  ระดับต้น  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้
อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วน  (ผู้อํานวยการกองคลัง)  จํานวน  1
  อัตรา  (3,500  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  42,000  บาท
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิน  ระดับต้น  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย  (หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
คลัง)  จํานวน  1  อัตรา  (1,500  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  18,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 448,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  กองคลัง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  3
  อัตรา  เป็นเงิน  448,560  บาท
รวมเป็นเงิน  448,560  บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทัวไป  กองคลัง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  3
  อัตรา  เป็นเงิน  29,700  บาท
รวมเป็นเงิน  29,700  บาท

งบดําเนินงาน รวม 441,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  ทีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  และค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนท้องถิน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548  และฉบับแก้ไขเพิมเติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  และฉบับแก้ไขเพิม
เติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (ราย
จ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  และค่าจ้างเหมาบริการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายาน
พาหนะ  ค่าเชือเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอืนๆ ทํานองเดียวกัน  ค่ารับรอง  และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทางไปราชการ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถตังงบประมาณราย
จ่าย  เพือการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุด
หนุนทัวไปทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณฯ  ของปีงบประมาณทีผ่านมา  มาคิดคํานวณการตังงบประมาณ
ตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกิน  3
 %  งบประมาณปี  พ.ศ. 2558  ตังไว้  35,090,000  บาท  คิดคํานวณ
อัตราร้อยละ  3  คือ  35,090,000 X 0.03  =  1,052,700  บาท)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3446  ลงวัน
ที  19  ตุลาคม  2548

โครงการจัดทําแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  (LTAX 300)  และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  (LTAX GIS)  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับ
โครงการนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  107  ข้อ  33]

โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  107  ข้อ  34]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่
เกิน  5,000  บาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  และอืนๆ  ที
ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  ถ่าน  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร์ , วิดีโอเทป , แผ่นซีดี)  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชี
จําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

งบลงทุน รวม 922,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 922,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก  (ดีเซล) จํานวน 896,000 บาท
รถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า  2,400
  ซีซี  ขับเคลือน  4  ล้อ  แบบดับเบิลแค็บ  จํานวน  1  คัน  เป็น
เงิน  896,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)  ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  108  ข้อ  35]  มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี
(1)  เป็นกระบะสําเร็จรูป
(2)  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ  4  ประตู
(3)  เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
(4)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  1
  เครือง  เป็นเงิน  16,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)  กําหนดราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วันที  11
  มีนาคม  2559  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  108  ข้อ  36]  มี
คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก  (2  core)  จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2  MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  1.8  GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก  (Graphics  Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่า  6  แกน  หรือ
2)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.0  GHz
-  มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด DDR3  หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า  4  GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive)  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1  TB  จํานวน  1  หน่วย
-  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768  Pixel  และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว
-  มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n)  
และ Bluetooth

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  109  ข้อ  37]

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 407,900 บาท
งบบุคลากร รวม 297,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 297,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาล  สํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)
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งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  117  ข้อ  2]

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  117  ข้อ  1]

โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  118  ข้อ  3]

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้แก่ประชาชนและนักท่องเทียว

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  116  ข้อ  2]
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  ถ่าน  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น  เครือง
แบบ  เสือ  กางเกง  ผ้า  เครืองหมายยศและสังกัด  ถุงเท้า  รองเท้า  และ
อืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น  เครืองดับเพลิง  และ
อืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  ทีไม่สามารถจัดซือในวัสดุประเภททีได้ตัง
งบประมาณไว้  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้ในกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,236,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,217,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,217,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 749,260 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานครูเทศบาล  สํานักปลัด  จํานวน  3  อัตรา  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0816.4/ว 1507  ลงวัน
ที  3  สิงหาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน  251,460  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็น
เงิน  497,800  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 396,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  สํานักปลัด  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0816.4/ว 1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  170,520  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  เป็นเงิน  225,600  บาท  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  3
  อัตรา  เป็นเงิน  396,120  บาท
รวมเป็นเงิน  396,120  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทัวไป  สํานักปลัด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด  ที  มท  0808.2/ว 4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0816.4/ว
 1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน  24,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  48,000
  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  3
  อัตรา  เป็นเงิน  72,000  บาท
รวมเป็นเงิน  72,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,511,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  และฉบับแก้ไขเพิม
เติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 578,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (ราย
จ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา  ค่า
ติดตังโทรศัพท์  ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน  ภาษีบํารุงท้องที  หรือภาษีอืน
ใด  ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีเกียวกับการเช่า
ทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายาน
พาหนะ  ค่าเชือเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอืนๆ ทํานองเดียวกัน  ค่ารับรอง  และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทางไปราชการ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถตังงบประมาณราย
จ่าย  เพือการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุด
หนุนทัวไปทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณฯ  ของปีงบประมาณทีผ่านมา  มาคิดคํานวณการตังงบประมาณ
ตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกิน  3
 %  งบประมาณปี  พ.ศ. 2558  ตังไว้  35,090,000  บาท  คิดคํานวณ
อัตราร้อยละ  3  คือ  35,090,000 X 0.03  =  1,052,700  บาท)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3446  ลงวัน
ที  19  ตุลาคม  2548

โครงการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านใต้

จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เทศบาลตําบลบ้านใต้  (พนักงานทําความ
สะอาด  จํานวน  1  อัตรา)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
  0313.4/ว 1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  66  ข้อ  5]

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 410,600 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  (ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  คนละ  2,000  บาท)  จํานวน  4  คน  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  8,000  บาท  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0893.3/ว 3149  ลงวัน
ที  5  มิถุนายน  2558  
-  เงินอุหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าจัดการเรียนการ
สอน  (รายหัว)  จัดสรรตาม  จํานวนเด็กเล็กอัตราคนละ  1,700  ต่อปี  ใช้
จํานวนเด็กเล็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2559  (เด็กเล็กจํานวน  61
  คน)  ในการจัดสรร  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  103,700
  บาท  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0816.4/ว 1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559
-  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จัดสรรสําหรับเด็กเล็กอายุ  2 - 5  ปี  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก
ที อปท.  จัดตังเองและรับถ่ายโอน  จํานวน  245  คน  ใช้ข้อมูลจํานวน
เด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2559  (เด็กเล็กจํานวน  61  คน)  ให้
พิจารณาตังงบประมาณรองรับในอัตรามือละ  20  บาทต่อคนต่อวัน  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  298,900  บาท  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0816.4/ว 1507  ลงวัน
ที  3  สิงหาคม  2559
รวมเป็นเงิน  410,600  บาท
หมายเหตุ ; “ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน”  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  เพิมเติม  ฉบับที  1
  หน้า  7  ข้อ  1]
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่
เกิน  5,000  บาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 913,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  และอืนๆ  ที
ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูทีนอน  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 888,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม  (นม)  จัดสรรให้เด็กเล็ก , เด็กอนุบาล  และเด็ก ป. 1 - ป. 6  ใช้
ข้อมูลจํานวนเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2559  (เด็กอนุบาล
จํานวน  89  คน  และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จํานวน  283  คน  รวมทัง
สิน  372  คน)  ในอัตราคนละ  7.37  บาท  และตังจ่ายเป็นเงิน
สมทบ  (อัตราคนละ  0.45  บาท  เป็นอัตราคนละ  7.82  บาท)  เนืองจาก
งบทีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที  5
  มิถุนายน  2558  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา)  ประกอบด้วย
(1)  ร.ร. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  (สพฐ
.)  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้  (เด็กอนุบาลจํานวน  48  คน  และเด็ก ป. 1
 - ป. 6 จํานวน  162  คน  รวม  210  คน)  จํานวน  260
  วัน  (จํานวน  52  สัปดาห์ๆ ละ  5  วัน  เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  เป็นเงิน  24,570.00  บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  เป็นเงิน  402,402.00  บาท
(2)  ร.ร. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  (สพฐ
.)  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน  (เด็กอนุบาลจํานวน  14  คน  และเด็ก ป
. 1 - ป. 6 จํานวน  47  คน  รวม  61  คน)  จํานวน  260
  วัน  (จํานวน  52  สัปดาห์ๆ ละ  5  วัน  เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  เป็นเงิน  7,137.00  บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  เป็นเงิน  116,888.20  บาท
(3)  ร.ร. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  (สพฐ
.)  โรงเรียนบ้านหาดริน  (เด็กอนุบาลจํานวน  27  คน  และเด็ก ป. 1 - ป
. 6 จํานวน  74  คน  รวม  101  คน)  จํานวน  260  วัน  (จํานวน  52
  สัปดาห์ๆ ละ  5  วัน  เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน  11,817.00  บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็น
เงิน  193,536.20  บาท
รวมตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  43,524.00  บาท  และรวมตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  712,826.40  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม  (นม)   สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดสรรสําหรับเด็กเล็กอายุ  2 - 5  ปี  ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที อปท. จัดตังขึนเอง  และรับถ่ายโอน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านใต้)  จํานวน  260  วัน  ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก  ณ  วัน
ที  10  มิถุนายน  2559  (เด็กเล็กจํานวน  61  คน)  ให้พิจารณาตังงบ
ประมาณรองรับในอัตราคนละ  7.37  บาทต่อวัน  และตังจ่ายเป็นเงิน
สมทบ  (อัตราคนละ  0.45  บาท  เป็นอัตราคนละ  7.82  บาท)  เนืองจาก
งบทีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน  7,137.00  บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็น
เงิน  116,888.20  บาท  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0816.4/ว 1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559
ดังนัน  จึงขอตังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  51,000
  บาท  (คิดคํานวณ  คือ  43,524.00 + 7,137.00  =  50,661.00
)  และตังงบประมาณรายจ่ายจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็น
เงิน  837,000  บาท  (คิด
คํานวณ  คือ  712,826.40 + 116,888.20  =  829,714.60)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร์ , วิดีโอเทป , แผ่นซีดี)  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชี
จําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา  เช่น  หุ่น  แบบจําลองภูมิประเทศ  สือ
การเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก  กระดานลืนพลาสติก  เบาะยืดยุ่น  และ
อืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  104  ข้อ  30]

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านใต้

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านใต้  (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกิน
กว่า  5,000  บาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  67  ข้อ  6]
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,488,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,488,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,488,000 บาท

-  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  เป็น
เงิน  1,488,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน  จัดสรรให้เด็กเล็ก , เด็กอนุบาล  และเด็ก ป.1 - ป. 6  ใช้ข้อมูล
จํานวนเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2559  (เด็กอนุบาลจํานวน  89
  คน  และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จํานวน  283  คน  รวมทังสิน  372  คน) ใน
อัตรามือละ  20  บาทต่อคน  จัดสรร  100 %  ทุกสังกัด  ได้แก่  ร.ร
. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  (สพฐ
.)  จํานวน  200  วัน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
ทีสุด  ที  มท  0893.3/ว 3149  ลงวันที  5  มิถุนายน  2558  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  65  ข้อ  4
]  ประกอบด้วย
(1)  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้  (เด็กอนุบาลจํานวน  48  คน  และเด็ก ป. 1
 - ป. 6 จํานวน  162  คน  รวม  210  คน)  เป็นเงิน  840,000.00
  บาท 
(2)  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน  (เด็กอนุบาลจํานวน  14  คน  และเด็ก ป
. 1 - ป. 6 จํานวน  47  คน  รวม  61  คน)  เป็นเงิน  244,000.00  บาท
(3)  โรงเรียนบ้านหาดริน  (เด็กอนุบาลจํานวน  27  คน  และเด็ก ป. 1
 - ป. 6 จํานวน  74  คน  รวม  101  คน)  เป็นเงิน  404,000.00  บาท
รวมเป็นเงิน  1,488,000.00  บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,289,140 บาท
งบบุคลากร รวม 2,536,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,536,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาล  สํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,046,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  สํานักปลัด  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  143,520  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ)  จํานวน  2
  อัตรา  เป็นเงิน  390,960  บาท
-  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  14  อัตรา  เป็นเงิน  1,512,000  บาท
รวมเป็นเงิน  2,046,480  บาท

วันทีพิมพ์ : 19/8/2559  23:32:43 หน้า : 27/49



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 191,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทัวไป  สํานักปลัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  15,900  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  7,860  บาท
-  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  14  อัตรา  เป็นเงิน  168,000  บาท
รวมเป็นเงิน  191,760  บาท

งบดําเนินงาน รวม 668,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  ทีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าใช้สอย รวม 148,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (ราย
จ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา  ค่า
ติดตังโทรศัพท์  ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน  ภาษีบํารุงท้องที  หรือภาษีอืน
ใด  ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีเกียวกับการเช่า
ทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายาน
พาหนะ  ค่าเชือเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอืนๆ ทํานองเดียวกัน  ค่ารับรอง  และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทางไปราชการ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถตังงบประมาณราย
จ่าย  เพือการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุด
หนุนทัวไปทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณฯ  ของปีงบประมาณทีผ่านมา  มาคิดคํานวณการตังงบประมาณ
ตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกิน  3
 %  งบประมาณปี  พ.ศ. 2558  ตังไว้  35,090,000  บาท  คิดคํานวณ
อัตราร้อยละ  3  คือ  35,090,000 X 0.03  =  1,052,700  บาท)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3446  ลงวัน
ที  19  ตุลาคม  2548
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โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  ภายใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านใต้

จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูล
ฝอย  ภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านใต้  (พนักงานจัดเก็บราย
ได้  2  อัตรา)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4/ว
 1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  เพิมเติม  ฉบับ
ที  1  หน้า  9  ข้อ  1]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่
เกิน  5,000  บาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  และอืนๆ  ที
ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  และอืนๆ  ทีปรากฏใน
บัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูทีนอน  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  นํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  ถ่าน  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  นํายาต่างๆ  เลือด  สายยาง  และ
อืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์  อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา  และ
อืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร์ , วิดีโอเทป , แผ่นซีดี)  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชี
จําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา  เช่น  ชุดกีฬา  อุปกรณ์กีฬาประเภท
ต่างๆ  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา  เช่น  หุ่น  แบบจําลองภูมิประเทศ  สือ
การเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก  กระดานลืนพลาสติก  เบาะยืดยุ่น  และ
อืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  ทีไม่สามารถจัดซือในวัสดุประเภททีได้ตัง
งบประมาณไว้  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้ในกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  105  ข้อ  31]
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 75,000 บาท

-  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  เป็นเงิน  75,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
พืนทีเขตชุมชน/หมู่บ้านๆ ละ  15,000  บาท  (จํานวน  5  หมู่บ้าน)  เพือ
ให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านได้มีส่วนร่วม
ดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณ
สุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ  การจัดบริการสุขภาพเบือง
ต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียว
ข้องกับภารกิจ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที  มท  0891.3/ว 1501  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2558  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  57
  ข้อ  20]
หมายเหตุ  การสนับสนุนของเทศบาล  เทศบาลขนาดกลางและเทศบาล
ขนาดเล็กอาจสนับสนุนเป็นเงินเพือให้ใช้จ่ายในด้าน
บุคลากร  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิงก่อสร้าง
อืน  ได้ไม่เกินร้อยละสามของรายได้ของปีงบประมาณทีผ่านมาโดยไม่
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ  (รายได้ของปีงบประมาณทีผ่านมาโดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนจากรัฐ  เป็นเงิน  21,366,181.42  คิดคํานวณอัตราร้อยละ  3
  คือ  21,366,181.42  X 0.03  =  640,985.44  บาท)  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที  8
  มกราคม  2553  และทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้  โดยอยู่ในวง
เงิน  75,000  บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  50  ข้อ  4]
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โครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ  (คุมกําเนิดสุนัขและ
แมว)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  50  ข้อ  3]

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  49  ข้อ  1]

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  51  ข้อ  5]

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  49  ข้อ  2]
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบัตรพลเมืองผู้พิการ  (Disabled  Citizen  Card) จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  60  ข้อ  6]

โครงการบัตรพลเมืองอาวุโส  (Senior  Citizen  Card) จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  60  ข้อ  5]

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการพัฒนาอาคาร  สถานทีและสิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
หรือทุพลภาพ  และคนชรา

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคาร  สถานทีและสิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ  และคนชรา  (รายจ่ายเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  58  ข้อ  1]

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,732,240 บาท
งบบุคลากร รวม 2,295,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,295,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,588,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาล  กองช่าง  จํานวน  5  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  และเงินค่าตอบ
แทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล  กองช่าง  ตามบัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน  (องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  และเมืองพัทยา)  ท้าย
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน  เรือง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที  10)  ลงวันที  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)  ดังนี
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิน  ระดับต้น  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเทียบเท่ากอง/ผู้
อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วน  (ผู้อํานวยการกองช่าง)  จํานวน  1
  อัตรา  (3,500  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  42,000  บาท
รวมเป็นเงิน  42,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 608,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  กองช่าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  4
  อัตรา  เป็นเงิน  608,880  บาท
รวมเป็นเงิน  608,880  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทัวไป  กองช่าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  3
  อัตรา  เป็นเงิน  55,800  บาท
รวมเป็นเงิน  55,800  บาท

งบดําเนินงาน รวม 427,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  ทีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  และค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนท้องถิน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548  และฉบับแก้ไขเพิมเติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  และฉบับแก้ไขเพิม
เติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (ราย
จ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา  ค่า
ติดตังโทรศัพท์  ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน  ภาษีบํารุงท้องที  หรือภาษีอืน
ใด  ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีเกียวกับการเช่า
ทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายาน
พาหนะ  ค่าเชือเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอืนๆ ทํานองเดียวกัน  ค่ารับรอง  และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทางไปราชการ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถตังงบประมาณราย
จ่าย  เพือการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุด
หนุนทัวไปทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณฯ  ของปีงบประมาณทีผ่านมา  มาคิดคํานวณการตังงบประมาณ
ตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกิน  3
 %  งบประมาณปี  พ.ศ. 2558  ตังไว้  35,090,000  บาท  คิดคํานวณ
อัตราร้อยละ  3  คือ  35,090,000 X 0.03  =  1,052,700  บาท)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3446  ลงวัน
ที  19  ตุลาคม  2548

โครงการประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  เพิมเติม  ฉบับที  1  หน้า  4  ข้อ  1]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่
เกิน  5,000  บาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  และอืนๆ  ที
ปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  และอืนๆ  ทีปรากฏใน
บัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  นํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  ถ่าน  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์  อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา  และ
อืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร์ , วิดีโอเทป , แผ่นซีดี)  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชี
จําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน)
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  110  ข้อ  38]

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,200,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,200,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายท้องนายปาน - ธารเสด็จ จํานวน 358,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขุดแต่งเขตทางกว้างข้าง
ละ  1.00  เมตร  ยาว  2,240.00  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า  4,480.00  ตารางเมตร  พร้อมซ่อมแซมถนน
เดิม  กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  2,240.00  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่
น้อยกว่า  13,440.00  ตารางเมตร  ถมดินลูกรังหนา
เฉลีย  0.05  เมตร  พร้อมเกรดเกลียแต่งคันคู  บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  95  MODIFIED  PROCTOR  DENSITY  รวมทัง  วางท่อ
กลม คสล.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1.00  เมตร  (มอก
. ชัน  3)  จํานวน  8  ท่อน  และวางท่อ คสล.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง  0.80  เมตร  (มอก. ชัน  3)  จํานวน  8  ท่อน  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านใต้  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  เพิมเติม  ฉบับที  1  หน้า  2  ข้อ  1]

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านท้องนาง - ธารประพาส จํานวน 234,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  1,750.00  เมตร  เมตร  หรือคิดเป็น
พืนทีไม่น้อยกว่า  10,500.00  ตารางเมตร  ถมดินลูกรังหนา
เฉลีย  0.05  เมตร  หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  525.00  ลูกบาศ์ก
เมตร  พร้อมเกรดเกลียแต่งคันคู  บดอัดแน่นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  95  MODIFIED  PROCTOR  DENSITY  รวมทัง  วางท่อ
กลม คสล.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1.00  เมตร  (มอก
. ชัน  3)  จํานวน  16  ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบ้านใต้  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  เพิม
เติม  ฉบับที  1  หน้า  2  ข้อ  1]

โครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังทรายถนนสายต้นยางใหญ่ - วัดนอก จํานวน 189,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  285.00  เมตร  หรือ
คิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า  1,425.00  ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างถนน
ลูกรังทราย  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  285.00  เมตร  หนา
เฉลีย  0.30  เมตร  หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  342.00  ลูกบาศ์ก
เมตร  พร้อมเกรดเกลียแต่งคันคู  บดอัดแน่นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  95  MODIFIED  PROCTOR  DENSITY  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลบ้านใต้  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  27  ข้อ  1]
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โครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังทรายถนนสายสระมโนราห์ - บ้าน
ท้องยาง

จํานวน 1,338,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน
กว้าง  8.00  เมตร  ยาว  2,650.00  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อย
กว่า  21,000.00  ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง
ทราย  กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  2,650.00  เมตร  หนา
เฉลีย  0.20  เมตร  หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  3,180.00  ลูกบาศ์ก
เมตร  พร้อมเกรดเกลียแต่งคันคู  บดอัดแน่นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  95  MODIFIED  PROCTOR  DENSITY  รวมทัง  วางท่อ คสล
.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.80  เมตร  (มอก
. ชัน  3)  จํานวน  104  ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบ้านใต้  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  31  ข้อ  7]

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการบํารุงรักษา  และปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายนํา  
หรือรางระบายนําภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านใต้

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  และปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อ
ระบายนํา  หรือรางระบายนําภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านใต้  (รายจ่าย
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท)  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ้าถนน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  27  ข้อ  1]

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะถนนภายในเขตเทศบาลตําบล
บ้านใต้

จํานวน 31,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะถนนภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้  (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวง
เงินเกินกว่า  5,000  บาท)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  27  ข้อ  1]

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,934,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,582,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,582,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  ภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

จํานวน 648,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  ภายใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านใต้  (พนักงานประจํารถขยะ  6  อัตรา)  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4/ว 1452  ลงวัน
ที  27  พฤษภาคม  2541  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  87  ข้อ  4]

โครงการจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการขยะแบบครบ
วงจร  (พนักงานคัดแยกขยะ  2  อัตรา)  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0313.4/ว 1452  ลงวัน
ที  27  พฤษภาคม  2541  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  85  ข้อ  2]
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โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนน  ทางเท้า  ไหล่ทาง  และ
พืนทีอืนๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านใต้

จํานวน 648,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนน  ทางเท้า  ไหล่
ทาง  และพืนทีอืนๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านใต้  (พนักงานรักษา
ความสะอาด  6  อัตรา)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
  0313.4/ว 1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  86  ข้อ  3]

โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  84  ข้อ  1]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่
เกิน  5,000  บาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

งบลงทุน รวม 2,352,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,352,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ จํานวน 52,000 บาท
รถจักรยานยนต์  ขนาด  120  ซีซี  แบบเกียร์ธรรมดา  จํานวน  1
  คัน  เป็นเงิน  52,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)  ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  100
  ข้อ  23]  ดังนี
1)  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา
(1)  กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน  5  ซีซี  หรือขนาดเกินกว่า ซี
ซี ทีกําหนดไม่เกิน  5  ซีซี  เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนด
ไว้
(2)  ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
(3)  การจัดซือรถจักรยานยนต์  ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
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รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,300,000 บาท
รถบรรทุกขยะ  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา
กว่า  6,000  ซีซี  แบบอัดท้าย  เป็นเงิน  2,300,000  บาท  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล)  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  99  ข้อ  22]  ดังนี
(1)  ตู้บรรทุกมูลฝอย  มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า  10  ลูกบาศก์
เมตร  และสามารถรับนําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า  5,000  กิโลกรัม
(2)  นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า  12,000  กิโลกรัม
(3)  ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก  สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่
น้อยกว่า  2,500  ปอนด์ต่อตารางนิว
(4)  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง  1  ดวง

งานบําบัดนําเสีย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลองสวย  นําใส  คนไทยมีสุข จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบําบัดนําเสีย)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  88  ข้อ  2]

โครงการตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภคบริโภคของเทศบาลตําบลบ้านใต้ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบําบัดนําเสีย)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  88  ข้อ  1]

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 514,740 บาท
งบบุคลากร รวม 514,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 514,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาล  สํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 155,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  สํานักปลัด  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  155,280  บาท
รวมเป็นเงิน  155,280  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทัวไป  สํานักปลัด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นเงิน  4,140  บาท
รวมเป็นเงิน  4,140  บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  68  ข้อ  1]

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  69  ข้อ  4]
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  63  ข้อ  1]

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายตําบลบ้านใต้ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  68  ข้อ  2]

โครงการส่งเสริมกีฬาตําบลบ้านใต้ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  69  ข้อ  3]

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ดูแลรักษา  และพัฒนาสวนสาธารณะลานพระ
บรมราชานุเสาวรีย์  รัชกาลที  5

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสวนสาธารณะลานพระบรมราชานุ
เสาวรีย์  รัชกาลที  5  (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงิน
เกินกว่า  5,000  บาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  70  ข้อ  6]

โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  และพัฒนาสนามกีฬา  ศูนย์ออกกําลังกายหรือ
ศูนย์กีฬา

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงสนามกีฬา  ศูนย์ออกกําลังกายหรือ
ศูนย์กีฬา  (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกิน
กว่า  5,000  บาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  70  ข้อ  5]
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 405,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  73  ข้อ  1]

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา  ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระ
บรมราชินีนาถ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  73  ข้อ  2]

โครงการจัดงานชักพระทางทะเล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  71  ข้อ  2]

โครงการจัดงานเนืองในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  71  ข้อ  1]
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โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  เพิมเติม  ฉบับ
ที  1  หน้า  8  ข้อ  1]

โครงการจัดงานวันรําลึกเสด็จประพาสต้น  รัชกาลที  5 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  74  ข้อ  4]

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  71  ข้อ  3]

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  เพิมเติม  ฉบับ
ที  1  หน้า  8  ข้อ  2]
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โครงการพิธีการสดุดีเนืองในวันปิยะมหาราช จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  74  ข้อ  3]

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเทียวเพือนันทนาการและบันเทิง  ฟูลมูน  ปาร์ตี  
(FULLMOON  PARTY)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่อง
เทียว)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  82  ข้อ  4]

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการขยายเขต  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ระบบประปาหมู่บ้านภาย
ในเขตเทศบาลตําบลบ้านใต้

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขต  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ระบบประปาหมู่
บ้านภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านใต้  (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2560 - 2562  หน้า  44  ข้อ  2]
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและกําจัดศัตรูพืชมะพร้าว จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  75  ข้อ  1]

โครงการส่งเสริมและเพิมประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตไม้ผล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  79  ข้อ  9]

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนาของศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  75  ข้อ  2]

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตนํามันมะพร้าวบริสุทธิ  โดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านท้องนาง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  หน้า  79  ข้อ  8]
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,887,320 บาท
งบกลาง รวม 4,887,320 บาท
งบกลาง รวม 4,887,320 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 260,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตรา
ร้อยละ  5  ของอัตราค่าจ้าง  (อัตราค่าจ้าง  หมายถึง  ค่าจ้างพนักงานจ้าง
และเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  เป็นเงิน  4,525,620  บาท)  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0809.5/ว
 81  ลงวันที  10  กรกฎาคม  2557  คิดคํานวณอัตราร้อยละ  5
  คือ  4,525,620 X 0.05  =  226,281.00  บาท  
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อัตราร้อยละ  5  ของเงินค่าจ้าง
และเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  (อัตราค่าจ้าง  หมายถึง  ค่าจ้าง
พนักงานจ้างและเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  เป็นเงิน  273,600
  บาท)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0809.5/ว 9  ลงวันที  22  มกราคม  2557  คิดคํานวณอัตราร้อย
ละ  10  คือ  273,600 X 0.10  =  27,360.00  บาท  ส่วนกลางจัดสรร
ให้ในส่วนของ อปท.  5 %  คิดเป็นเงิน  13,680  บาท  ให้ อปท. หักจาก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  5 %  คิดเป็นเงิน  13,680  บาท  
จึงขอตังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  240,000
  บาท  (คิดคํานวณ  คือ  226,281.00 + 13,680  =  239,961.00
)  และตังงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  20,000
  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ  60  ปีบริบูรณ์ขึน
ไป  ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2552  และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินแล้ว  โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ  โดยผู้สูงอายุ  60 - 69  ปี  จะได้
รับ  600  บาท  อายุ  70 - 79  ปี  จะได้
รับ  700  บาท  อายุ  80 - 89  ปี  จะได้รับ  800  บาท  และอายุ  90  ปี
ขึนไป  จะได้รับ  1,000  บาท  จํานวน  420  คน  ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผุ้
สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชือผู้มีสิทธิรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  โดยคํานวณจากอัตราเฉลียการเพิมขึน  3  ปี
ย้อนหลัง  และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุทีได้บันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถินจากประกาศ
บัญชีรายชือฯ  (ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  จํานวนผู้สูง
อายุ  406  คน , ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จํานวนคน
พิการ  382  คน , ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  จํานวนคน
พิการ  373  คน)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท  0891.3/ว 1502  ลงวันที  2  ส.ค.  2559  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  เพิมเติม  ฉบับที  1  หน้า  5  ข้อ  1]
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 384,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คนพิการทีมีทีมีสิทธิตามหลัก
เกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับเงิน
เบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว  โดยคนพิการทีมี
สิทธิจะได้รับเบียความพิการคนละ  800  บาทต่อเดือน  (ตามมติเมือวัน
ที  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557)  จํานวน  40  คน  ใช้ฐานข้อมูลจํานวน
คนพิการตามประกาศบัญชีรายชือผู้มีสิทธิรับเงินเบียความพิการ  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  โดยคํานวณจากอัตราเฉลียการเพิมขึน  3  ปี
ย้อนหลัง  และข้อมูลจํานวนคนพิการทีได้บันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถินจากประกาศ
บัญชีรายชือ  (ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  จํานวนคน
พิการ  40  คน , ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จํานวนคน
พิการ  33  คน , ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  จํานวนคน
พิการ  34  คน)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที มท  0891.3/ว 1502  ลงวันที  2  ส.ค.  2559  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ
. 2560 - 2562  เพิมเติม  ฉบับที  1  หน้า  6  ข้อ  2]

สํารองจ่าย จํานวน 171,120 บาท
เพือจ่ายในกรณีทีมีความจําเป็นเกิดขึน  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน  ซึงไม่ได้ตังงบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดใดหมวด
หนึง  หรืองบประมาณทีตังไว้ไม่เพียงพอ  ผู้บริหารจะได้จัดสรรตาม
ระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 110,000 บาท
-  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที  เพือจ่าย
เป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ  เงินสมทบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่หรือเทศบาล  ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  50
  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ  (คิดคํานวณ  คือ  145,305 X 0.50  =  72,652.50)  เป็น
เงิน  74,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งบกลาง)
หมายเหตุ  เงินทีได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาะแห่ง
ชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ตามทีคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด  และสําหรับปีงบ
ประมาณ  2557  ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน  45  บาทต่อประชาชนใน
พืนทีหนึงคน  (จํานวนประชาชนในพืนที  ณ  วันที  27  พฤษภาคม  พ.ศ
. 2559  จํานวน  3,229  คน)  คิด
คํานวณ  คือ  45 X 3,229  =  145,305  บาท  ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรือง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที  พ.ศ. 2557  แจ้งตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.3/ว
 1263  ลงวันที  30  พฤษภาคม  2557  
-  ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  (ส.ท.ท.)  เพือจ่ายเป็นเงิน
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  (ส.ท.ท.)  โดยคํานวณ
จ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริงในปีทีล่วงมาแล้ว  (ราย
รับจริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เป็นเงิน  21,366,181.42
  บาท)  โดยไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท  คิดคํานวณอัตราร้อยละเศษหนึงส่วน
หก  คือ  21,366,181.42 X 0.00167 = 35,681.52  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4/ว 2787  ลงวันที  18
  พฤศจิกายน  2542  และตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย  (ส.ท.ท.)  ที  ส.ท.ท.  562/2555  ลงวันที  28
  มิถุนายน  2555  จึงขอตังงบประมาณรายจ่ายเป็นเงิน  36,000
  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 562,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  (กบ
ท.)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการจัดส่งเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญฯ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  โดยคํานวณจาก
ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  และมิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้  และเงินอุดหนุน  มาคํานวณ  โดยเทศบาลและเมืองพัทยาให้คํานวณ
ในอัตราร้อยละ  2  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ให้คํานวณในอัตราร้อยละ  1  ทศนิยม  2  ตําแหน่ง  หรือหาก
ประสงค์จะส่งเงินสมทบเป็นจํานวนเต็มบาท  โดยหากคํานวณแล้วมีเศษ
สตางค์  ถ้าไม่ถึง  50  สตางค์  จะปัดทิง  หรือถ้าเกิน
ตังแต่  50  สตางค์  จะปัดเป็น  1  บาท  ก็ได้โดยถือว่าได้ส่งเงินสมทบ
ครบถ้วนถูกต้อง  ดังนัน  คิดคํานวณอัตราร้อย
ละ  2  ทศนิยม  2  ตําแหน่ง  คือ  28,110,000 
X 0.02  =  562,200.00  บาท  จึงขอตังงบประมาณรายจ่ายไว้เป็น
เงิน  562,200  บาท  ตามหนังสือสํานักงาน กบท.  ที  มท  0808.5/ว
 45  ลงวันที  24  สิงหาคม  2552  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  งบกลาง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 110,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 260,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,400,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

562,200

สํารองจ่าย 171,120

เบียยังชีพคนพิการ 384,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 155,280 608,880 2,046,480

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 4,140 55,800 191,760

เงินเดือนพนักงาน 355,320 1,588,560 297,900

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 42,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 110,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 260,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,400,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

562,200

สํารองจ่าย 171,120

เบียยังชีพคนพิการ 384,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 396,120 1,144,440 4,351,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 72,000 124,320 448,020

เงินเดือนพนักงาน 749,260 297,900 5,020,380 8,309,320

เงินประจําตําแหน่ง 540,000 582,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 20,000 50,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

190,000 190,000

ค่าเช่าบ้าน 156,000 198,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 130,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 5,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ  ของที
ระลึก  ของรางวัล  
หรือเงินรางวัล

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์ 20,000

โครงการคลองสวย  นํา
ใส  คนไทยมีสุข 20,000

โครงการควบคุมและ
กําจัดศัตรูพืชมะพร้าว 200,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา  
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา  
ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ  พระบรม
ราชินีนาถ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 145,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 220,000 255,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ  ของที
ระลึก  ของรางวัล  
หรือเงินรางวัล

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

30,000 120,000 190,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 10,000 10,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์ 20,000

โครงการคลองสวย  นํา
ใส  คนไทยมีสุข 20,000

โครงการควบคุมและ
กําจัดศัตรูพืชมะพร้าว 200,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา  
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา  
ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ  พระบรม
ราชินีนาถ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 20,000

โครงการจัดงานชัก
พระทางทะเล 20,000

โครงการจัดงานเนือง
ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 10,000

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา 10,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดงานวัน
รําลึกเสด็จประพาสต้น  
รัชกาลที  5

300,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 10,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

10,000

โครงการจัดทําแผน
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําวารสาร
ของเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพือการจัด
ทําแผนพัฒนาและ
แผนชุมชน

โครงการจ้าง
เหมาบริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล  ภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

648,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการจัดเก็บค่า
ธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอย  ภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 20,000

โครงการจัดงานชัก
พระทางทะเล 20,000

โครงการจัดงานเนือง
ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 10,000

โครงการจัดงานวันเข้า
พรรษา 10,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย 10,000 10,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 10,000 10,000

โครงการจัดงานวัน
รําลึกเสด็จประพาสต้น  
รัชกาลที  5

300,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 10,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

10,000

โครงการจัดทําแผน
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการจัดทําวารสาร
ของเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้

10,000 10,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพือการจัด
ทําแผนพัฒนาและ
แผนชุมชน

20,000 20,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล  ภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

648,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการจัดเก็บค่า
ธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอย  ภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการทําความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้

โครงการจ้าง
เหมาบริการระบบ
บริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร

216,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการรักษา
ความสะอาดถนน  ทาง
เท้า  ไหล่ทาง  และ
พืนทีอืนๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

648,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนําอุปโภค
บริโภคของเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบครบวงจร 50,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

100,000

โครงการบัตรพลเมือง
ผู้พิการ  (Disabled  
Citizen  Card)

5,000

โครงการบัตรพลเมือง
อาวุโส  (Senior  
Citizen  Card)

5,000

โครงการประชา
สัมพันธ์และจัดเก็บ
ภาษีเคลือนที

โครงการประเมินผลผัง
เมืองรวมชุมชนเกาะ
พะงัน  จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการทําความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้

108,000 108,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการระบบ
บริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร

216,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการรักษา
ความสะอาดถนน  ทาง
เท้า  ไหล่ทาง  และ
พืนทีอืนๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

648,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนําอุปโภค
บริโภคของเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบครบวงจร 50,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

100,000

โครงการบัตรพลเมือง
ผู้พิการ  (Disabled  
Citizen  Card)

5,000

โครงการบัตรพลเมือง
อาวุโส  (Senior  
Citizen  Card)

5,000

โครงการประชา
สัมพันธ์และจัดเก็บ
ภาษีเคลือนที

35,000 35,000

โครงการประเมินผลผัง
เมืองรวมชุมชนเกาะ
พะงัน  จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

200,000

วันทีพิมพ์ : 19/8/2559  23:33:26 หน้า : 8/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตําบลบ้านใต้

โครงการพัฒนาและ
เพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ท้องถิน  สมาชิกสภา
ท้องถิน  พนักงานส่วน
ท้องถิน  และพนักงาน
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

โครงการพิธีการสดุดี
เนืองในวันปิยะ
มหาราช

5,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อ  (คุมกําเนิด
สุนัขและแมว)

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายตําบล
บ้านใต้

5,000

วันทีพิมพ์ : 19/8/2559  23:33:26 หน้า : 9/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตําบลบ้านใต้

20,000 20,000

โครงการพัฒนาและ
เพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ท้องถิน  สมาชิกสภา
ท้องถิน  พนักงานส่วน
ท้องถิน  และพนักงาน
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 10,000

โครงการพิธีการสดุดี
เนืองในวันปิยะ
มหาราช

5,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อ  (คุมกําเนิด
สุนัขและแมว)

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายตําบล
บ้านใต้

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมกีฬา
ตําบลบ้านใต้ 5,000

โครงการส่งเสริมและ
เพิมประสิทธิภาพ
มาตรฐานการผลิตไม้
ผล

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
และการพัฒนาของ
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบล

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการผลิตนํามัน
มะพร้าวบริสุทธิ  
โดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านท้องนาง

20,000

โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเทียวเพือ
นันทนาการและบันเทิง 
 ฟูลมูน  ปาร์ตี  
(FULLMOON  
PARTY)

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่อง
เทียว

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 30,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมกีฬา
ตําบลบ้านใต้ 5,000

โครงการส่งเสริมและ
เพิมประสิทธิภาพ
มาตรฐานการผลิตไม้
ผล

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
และการพัฒนาของ
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบล

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการผลิตนํามัน
มะพร้าวบริสุทธิ  
โดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านท้องนาง

20,000

โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเทียวเพือ
นันทนาการและบันเทิง 
 ฟูลมูน  ปาร์ตี  
(FULLMOON  
PARTY)

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

410,600 410,600

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนและนักท่อง
เทียว

10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 20,000 65,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 15,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 80,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 20,000 70,000 420,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 5,000

วัสดุอืน 5,000

วัสดุการศึกษา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองถ่ายเอกสาร  
ระบบดิจิตอล  (ขาว - 
ดํา  และสี)  ความเร็ว  
20  แผ่นต่อนาที

เครืองโทรสาร  แบบ
ใช้กระดาษธรรมดา

ชุดโต๊ะประชุม

ชุดรับแขก

โต๊ะหมู่บูชา

แท่นบรรยาย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 5,000 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 20,000 45,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 888,000 888,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 110,000 140,000

วัสดุอืน 5,000 5,000 15,000

วัสดุการศึกษา 5,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 250,000 250,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองถ่ายเอกสาร  
ระบบดิจิตอล  (ขาว - 
ดํา  และสี)  ความเร็ว  
20  แผ่นต่อนาที

130,000 130,000

เครืองโทรสาร  แบบ
ใช้กระดาษธรรมดา 30,000 30,000

ชุดโต๊ะประชุม 50,000 50,000

ชุดรับแขก 20,000 20,000

โต๊ะหมู่บูชา 9,900 9,900

แท่นบรรยาย 9,000 9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

พัดลมโคจร  แบบไอ
นํา  ขนาดใบพัด  16  
นิว

ร่มสนาม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค  สําหรับงาน
สํานักงาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองฉีดนําแรงดันสูง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครืองเสียง  แบบ
เคลือนย้ายพกพา

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 10,000 10,000

ครุภัณฑ์อืน

เต็นท์ผ้าใบ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์ 52,000

รถบรรทุก  (ดีเซล)

รถบรรทุกขยะ 2,300,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิง  
ระบบดิจิตอล

ชุดนิทรรศการสําเร็จ
รูป

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังถนนสาย
ท้องนายปาน - ธาร
เสด็จ

358,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

พัดลมโคจร  แบบไอ
นํา  ขนาดใบพัด  16  
นิว

32,000 32,000

ร่มสนาม 12,000 12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค  สําหรับงาน
สํานักงาน

48,000 48,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองฉีดนําแรงดันสูง 8,000 8,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครืองเสียง  แบบ
เคลือนย้ายพกพา 20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 10,000 30,000 60,000

ครุภัณฑ์อืน

เต็นท์ผ้าใบ 30,000 30,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์ 52,000

รถบรรทุก  (ดีเซล) 896,000 896,000

รถบรรทุกขยะ 2,300,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิง  
ระบบดิจิตอล 25,000 25,000

ชุดนิทรรศการสําเร็จ
รูป 73,000 73,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังถนนสาย
ท้องนายปาน - ธาร
เสด็จ

358,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังถนนสาย
บ้านท้องนาง - ธาร
ประพาส

234,000

โครงการบุกเบิกและ
ก่อสร้างถนนลูกรัง
ทรายถนนสายต้นยาง
ใหญ่ - วัดนอก

189,000

โครงการบุกเบิกและ
ก่อสร้างถนนลูกรัง
ทรายถนนสายสระ
มโนราห์ - บ้านท้อง
ยาง

1,338,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
และพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านใต้

โครงการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
และพัฒนาอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

โครงการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ดูแลรักษา  
และพัฒนาสวน
สาธารณะลานพระบรม
ราชานุเสาวรีย์  รัชกาล
ที  5

10,000

โครงการขยายเขต  ก่อ
สร้าง  ปรับปรุง  ซ่อม
แซม  ระบบประปาหมู่
บ้านภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังถนนสาย
บ้านท้องนาง - ธาร
ประพาส

234,000

โครงการบุกเบิกและ
ก่อสร้างถนนลูกรัง
ทรายถนนสายต้นยาง
ใหญ่ - วัดนอก

189,000

โครงการบุกเบิกและ
ก่อสร้างถนนลูกรัง
ทรายถนนสายสระ
มโนราห์ - บ้านท้อง
ยาง

1,338,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
และพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านใต้

10,000 10,000

โครงการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
และพัฒนาอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านใต้

20,000 20,000

โครงการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ดูแลรักษา  
และพัฒนาสวน
สาธารณะลานพระบรม
ราชานุเสาวรีย์  รัชกาล
ที  5

10,000

โครงการขยายเขต  ก่อ
สร้าง  ปรับปรุง  ซ่อม
แซม  ระบบประปาหมู่
บ้านภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการบํารุงรักษา  
และปรับปรุงถนน  
สะพาน  ทางเท้า  ท่อ
ระบายนํา  หรือราง
ระบายนําภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

50,000

โครงการปรับปรุง  
ซ่อมแซม  และพัฒนา
สนามกีฬา  ศูนย์ออก
กําลังกายหรือศูนย์กีฬา

10,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมโคมไฟสาธารณะ
ถนนภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

31,000

โครงการพัฒนาอาคาร 
 สถานทีและสิงอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้
พิการหรือทุพลภาพ  
และคนชรา

10,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 75,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 4,887,320 290,000 10,000 545,000 514,740 8,896,240 20,000 3,429,140
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการบํารุงรักษา  
และปรับปรุงถนน  
สะพาน  ทางเท้า  ท่อ
ระบายนํา  หรือราง
ระบายนําภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

50,000

โครงการปรับปรุง  
ซ่อมแซม  และพัฒนา
สนามกีฬา  ศูนย์ออก
กําลังกายหรือศูนย์กีฬา

10,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมโคมไฟสาธารณะ
ถนนภายในเขต
เทศบาลตําบลบ้านใต้

31,000

โครงการพัฒนาอาคาร 
 สถานทีและสิงอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้
พิการหรือทุพลภาพ  
และคนชรา

10,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 75,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,488,000 1,488,000

รวม 4,236,980 407,900 12,762,680 36,000,000
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