
พืนที 84.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 3,195 คน

หญิง 1,611 คน

ชาย 1,584 คน

เขต/อําเภอ เกาะพะงัน    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลตําบลบ้านใต้

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

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

ข้อมูล ณ วันที 1 กันยายน 2558





เทศบาลตําบลบ้านใต้

อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ของ

ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559





3,974,205.07

595,391.00

186,357.48

0.00

16,854.00

0.00

12,909,833.11

6,702,907.00

753,580.00

6,233,281.00

2,702,336.31

1,501,800.00

1,238,020.00

1,617,000.00

(6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

งบลงทุน   บาท

งบรายจ่ายอ่ืน   บาท

งบเงินอุดหนนุ   บาท

งบบุคลากร   บาท

งบด าเนนิการ   บาท

(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนนุทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ 3,200,360.00  บาท

(5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

หมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป   บาท

(2) เงินอุดหนนุทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 17,246,377.31 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง   บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   บาท

หมวดรายได้จากทุน   บาท

หมวดภาษีจัดสรร   บาท

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต   บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   บาท

1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่  31  กรกฎาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จ านวน 24,385,547.66 บาท ประกอบด้วย

1.2 เงินกูค้งค้าง จ านวน 0.00 บาท

หมวดภาษีอากร   บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 6,356,504.97 บาท

1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 3,093,255.44 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนีผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

              บัดนีถ้ึงเวลาทีผู้่บริหารของเทศบาลต าบลบ้านใต้ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลบ้าน

ใต้อีกคร้ังหนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านใต้  จึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ

คลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 22,995,291.60 บาท

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านใต้





รายรับจริง ปี  2558

4,134,731.42

638,401.00

186,229.11

0.00

20,354.00

4,979,715.53

16,386,465.89

16,386,465.89

5,603,306.00

5,603,306.00

0.00

0.00

26,969,487.42

240,000.00 0.00

รวมรายได้จากหน่วยงานอ่ืน

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,440,361.00 7,890,000.00

รวม 35,300,000.00 36,000,000.00

รายได้จากหน่วยงานอ่ืน

เงินอุดหนุนกรณต่ีางๆ ทีต้่องน ามาต้ังงบประมาณ (ถ้ามี)

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 7,440,361.00 7,890,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 22,795,639.00 22,819,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22,795,639.00 22,819,000.00

รวมรายได้จัดเก็บ 4,824,000.00 5,291,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 56,000.00 27,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 528,000.00 594,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 205,000.00 200,000.00

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 4,035,000.00 4,470,000.00

ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

240,000.00 0.00

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ 2559

เทศบาลต าบลบ้านใต้

อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



รายจ่ายจริงปี 2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559

งบกลาง 765,820.00 1,100,264.00 1,106,556.00

งบบุคลากร 6,892,571.00 12,585,780.00 13,269,860.00

งบด าเนินการ 7,161,029.59 10,310,560.00 13,348,584.00

งบลงทนุ 6,215,350.00 6,618,000.00 5,638,000.00

งบรายจ่ายอ่ืน 10,000.00 1,370,370.00 15,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,650,000.00 3,105,026.00 1,922,000.00

22,694,770.59 35,090,000.00 35,300,000.00

22,694,770.59 35,090,000.00 35,300,000.00

หมายเหต ุ ;  งบประมาณรายจา่ยประจ าปี  พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  35,300,000.00  บาท

                 ก าหนดงบประมาณรายจา่ยเพือ่การพัฒนา  (งบลงทุน)  เป็นเงิน  5,368,000.00  บาท

                 คิดเป็นร้อยละ  15.98  ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  พ.ศ. 2559

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบ

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ



เทศบาลตําบลบ้านใต้

ของ

อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบัญญัติ

ส่วนที 2

งบประมาณรายจ่าย

เรือง





 
 

        

  บันทกึหลกัการและเหตผุล     

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
ของ เทศบาลต าบลบ้านใต้ 

อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

        
  

   
 

 

ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบรหิารงานทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,061,680 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 335,000 

ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม   

  แผนงานการศึกษา 3,308,624 

  แผนงานสาธารณสุข 2,060,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 8,618,140 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 155,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,305,000 

ดา้นการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการเกษตร 350,000 

ดา้นการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 1,106,556 

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิ้น 35,300,000 

 

 



  

เทศบญัญตั ิ

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลบา้นใต ้

อ าเภอเกาะพะงนั จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ 

เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบ้านใต้และโดย
เห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ข้อ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  ข้อ 2. เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 35,300,000 บาท 

  
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวม
ทั้งส้ิน 35,300,000 บาท โดยแยกรายลละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 

 

 

แผนงาน ยอดรวม 

ดา้นบรหิารงานทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,061,680 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 335,000 

ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 
 

แผนงานการศึกษา 3,308,624 

แผนงานสาธารณสุข 2,060,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 8,618,140 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 155,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,305,000 

ดา้นการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการเกษตร 350,000 

ดา้นการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 1,106,556 

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิ้น 35,300,000 
 

  ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
 

 

งบ ยอดรวม 

รวมรายจา่ย 0 
 

 



 

 

  
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลต าบล 

  ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 

  ประกาศ ณ วันที่ .................................................. 
 

 
  

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

                          (.................................................) 

  นายกเทศมนตรี 

                                       เห็นชอบ   

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

  

                       (.................................................)   

                            ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
  

 



อําเภอ เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลตําบลบ้านใต้

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 50,000 0.00 % 50,000

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 2,000 0.00 % 2,000

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

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

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 % 10,000

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสม
อาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร 0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 % 10,000

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 50,000 0.00 % 50,000

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

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

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

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 350,000 0.00 % 350,000

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

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือ
การโฆษณา 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 0.00 180,000 2.78 % 185,000

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 0.00 3,400,000 1.47 % 3,450,000

     อากรรังนกอีแอ่น 0.00 0.00 0.00 330,000 -54.55 % 150,000

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 240,000 4.17 % 250,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 4,150,000 4,035,000

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559



     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 0.00 7,589,516 1.20 % 7,680,361

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 0.00 7,589,516 7,680,361

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

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

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 250,000 0.00 % 250,000

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 550,000 9.09 % 600,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 0.00 9,100,000 1.10 % 9,200,000

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 0.00 900,000 0.00 % 900,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 0.00 100,000 0.00 % 100,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 0.00 7,700,000 1.04 % 7,780,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 0.00 1,561,484 0.27 % 1,565,639

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

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 0.00 22,561,484 22,795,639

หมวดภาษีจัดสรร

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 40,000 0.00 % 40,000

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 % 10,000

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

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 56,000 56,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

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

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 205,000 205,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

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

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

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 6,000 0.00 % 6,000

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

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 0.00 35,090,000 35,300,000
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อําเภอ เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลตําบลบ้านใต้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 จํานวน 1,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 1,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร

จํานวน 5,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยคํานวณจากผู้ใช้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยเป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 350,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 1,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 528,000 บาท

          ตํากว่าปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 150,000 บาท

          สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ภาษีป้าย จํานวน 250,000 บาท

          สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 185,000 บาท

          สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 3,450,000 บาท
หมวดภาษีอากร รวม 4,035,000 บาท

รายได้จัดเก็บ
ประมาณการรายรับรวมทังสิน 35,300,000   บาท  แยกเป็น
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          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 205,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 3,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 6,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว หรือ
พืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยประมาณการจัดเก็บจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท
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          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 7,780,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,565,639 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ภาษีสุรา จํานวน 900,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,300,000 บาท

          สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,200,000 บาท

          สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 600,000 บาท
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,795,639 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 5,000 บาท

          เท่ากับปีทีผ่านมา  โดยถือเอาสถิติรายรับจริงจากปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 40,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 56,000 บาท
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          สูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์
ในการคํานวณ

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือก
ทํา

จํานวน 7,680,361 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 7,680,361 บาท
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 103,620 221.66 % 333,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 3,031,800 -1.76 % 2,978,520

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 218,400 0 % 218,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 42,600 56.48 % 66,660

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 2,825,520 4.92 % 2,964,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 6,221,940 6,561,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 1,490,400 0 % 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

0 0 0 198,720 0 % 198,720

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

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 0 0 0 120,000 0 % 120,000

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

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

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 8,846,580 9,186,160

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559

อําเภอเกาะพะงัน    จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลตําบลบ้านใต้

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ

0 0 0 0 100 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังซ่อม/เลือกตังทัวไป 0 0 0 135,900 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลตําบลบ้านใต้สัญจร 0 0 0 30,000 -100 % 0

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

ค่าของขวัญของทีระลุึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมเพือการจัดทําแผนพัฒนา
และแผนชุมชน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดการเลือกตัง ในพืนทีเทศบาลตําบลบ้าน
ใต้

0 0 0 0 100 % 250,000

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 40,000 -12.5 % 35,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 350,000 -42.86 % 200,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 141,600 10.17 % 156,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 180,000 -27.78 % 130,000

ค่าเบียประชุม 0 0 0 35,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 1,700,000 -44.14 % 949,680

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 2,111,600 1,280,680

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 120,000 -16.67 % 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 45,000 -44.44 % 25,000

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 600,000 -66.67 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 815,000 365,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอืน 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 500,000 90 % 950,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 80,000 87.5 % 150,000

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 25,000 0 % 25,000

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

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 810,000 1,293,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 250,000 60 % 400,000

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซือหรือการ
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 0 100 % 310,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,015,900 1,475,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 4,752,500 4,413,680

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

เต้นท์ พร้อมโครงเหล็ก 0 0 0 120,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 0 4,300 -100 % 0

เครืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 2 เครือง 0 0 0 7,000 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ จํานวน 2 ชุด 0 0 0 6,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด Inkjet
จํานวน 1 เครือง

0 0 0 4,200 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองขยายเสียงเคลือนทีแบบลากจูง 0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองปัมนํา จํานวน 1 เครือง 0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสแกนลายนิวมือ จํานวน 1 เครือง 0 0 0 9,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 220,900 50,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 220,900 50,000

งบลงทุน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 72,000 8.33 % 78,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 36,840 20.2 % 44,280

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 388,800 5.8 % 411,360

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

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 31,320 172.41 % 85,320

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,305,780 16.32 % 1,518,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,804,740 2,101,840

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,804,740 2,101,840

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 70,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 70,000 0

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 70,000 0

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน 0 0 0 1,355,370 -98.89 % 15,000

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 1,355,370 15,000

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 1,355,370 15,000

งบรายจ่ายอืน

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 0 15,245,350 13,664,840

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

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

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 40,000 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 95,000 95,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 70,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการแผนทีภาษี 0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 1,850,000

โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลือนที
ประจําปี 2559

0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการตัดการประชาสัมพันธ์เคลือนทีการให้
ความรู้เกียวกับการชําระภาษีต่างๆ

0 0 0 25,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 90,000 -44.44 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 455,000 2,025,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 5,000 0 % 5,000

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 137,000 133,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 687,000 2,253,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 98,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 98,000 0

ค่าวัสดุ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000 0

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000 0

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน
1 เครือง

0 0 0 3,500 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ จํานวน 2 ชุด 0 0 0 6,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
2 ชุด

0 0 0 30,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จํานวน 2 เครือง 0 0 0 0 100 % 42,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 39,500 42,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 39,500 42,000

งบลงทุน

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 0 2,531,240 4,396,840

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 0 17,776,590 18,061,680

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 20,000

ค่าวัสดุ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนทีเกิดจากอุทกภัย ภัยแล้ง และภัย
พิบัติต่างๆ

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการศูนย์รวมใจปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรม อปพร.ของเทศบาลตําบลบ้านใต้ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 300,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 15,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 2,205,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,205,000 0

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,205,000 0

งบลงทุน

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 253,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 2,458,000 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการจัดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดริน 0 0 0 42,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ ตลอดปีการ
ศึกษา

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

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

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 5,000 -60 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000 2,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 18,000 33.33 % 24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 180,000 -31.53 % 123,240

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 218,280 10.17 % 240,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 416,280 387,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 416,280 387,720

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 335,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 0 335,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 2,458,000 335,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 0 0 3,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โต๊ะและเก้าอีา◌ําหรับรับประทานอาหาร 0 0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

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

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 31,500 25,000

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 760,060 17.85 % 895,704

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

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 810,060 940,704

ค่าวัสดุ

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

โครงการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิน

0 0 0 6,000 33.33 % 8,000

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.ทต.บ้าน
ใต้

0 0 0 336,000 20 % 403,200

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 514,000 501,200

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,329,060 1,443,904

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดและโรค
ติดต่อ  คุมกําเนิดสุนัขและแมว

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําตะแกรงเหล็กสําหรับใส่ถังขยะ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการบริหารการจัดการขยะแบบครบวงจร 0 0 0 200,000 -50 % 100,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 1,450,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 1,413,000 2.76 % 1,452,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,413,000 1,452,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,413,000 1,452,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการก่อสร้างรัวและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 428,600 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 428,600 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0 0 0 460,100 25,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0 0 0 3,618,440 3,308,624

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 0 3,618,440 3,308,624

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 45,420 28.01 % 58,140

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 543,600 3.8 % 564,240

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

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 42,660 56.26 % 66,660

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 844,500 2.2 % 863,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,518,180 1,594,140

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,518,180 1,594,140

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

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

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 75,000 75,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 75,000 75,000

งบเงินอุดหนุน

วัสดุอืน 0 0 0 60,000 0 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 20,000 75 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 80,000 95,000

ค่าวัสดุ

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 220,000 1,890,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 300,000 1,985,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 375,000 2,060,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 375,000 2,060,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



วันทีพิมพ์ : 1/9/2558  13:55:05 หน้า : 13/20

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 500,000 0 % 500,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 200,000 -25 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 200,000 0 % 200,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,060,000 1,000,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 300 % 200,000

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 250,000 360,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 72,000 8.33 % 78,000

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 167,000 143,000

ค่าตอบแทน

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,477,000 1,503,000

งบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการก่อสร้างแนวกันตกบ้านเหนือบน หมู่ที 3 0 0 0 65,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง พร้อมเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที2

0 0 0 0 100 % 939,000

โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง พร้อมเจาะบ่อ
บาดาลและขยายเขตประปา หมู่ที 3

0 0 0 1,190,800 -100 % 0

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

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมคสล.ถนนสายบ้าน
ค่าย-วังมวง หมู่ที 2

0 0 0 1,108,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปา หมู่ที 4 0 0 0 154,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างกําแพงป้องกันนํา
เซาะพรุหาดริน หมู่ที 6

0 0 0 0 100 % 1,600,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด 0 0 0 22,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 53,000

เครืองสํารองไฟ จํานวน 1 ชุด 0 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สว่านไฟฟ้า 0 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองเชือมโลหะ 0 0 0 10,000 -100 % 0

เทปวัดระยะ 0 0 0 2,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 40,500 103,000

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงกรในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพ
ติดตามนโนบายฯ

0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมสตรี 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 0 0 0 20,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 1,202,056 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,202,056 0

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,202,056 0

งบเงินอุดหนุน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายคลองชมพู่-
บ่อสามพรก

0 0 0 535,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านออกท่า (ช่วง
ที 2)หมู่ที4

0 0 0 0 100 % 238,000

โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ่อนําย้อย-สวน
วัด หมู่ที 3

0 0 0 0 100 % 780,000

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมุ่ที 5 0 0 0 158,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที 2 0 0 0 158,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 3,368,800 5,418,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 3,409,300 5,521,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0 0 0 7,606,536 8,618,140

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 7,606,536 8,618,140

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการจัดงานวันรําลึกเสด็จประพาสต้นรัชกาลที
5

0 0 0 400,000 0 % 400,000

โครงการเพือส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวัน
สําคัญของท้องถินและของชาติ

0 0 0 50,000 -70 % 15,000

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 60,000 -58.33 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 535,000 465,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 105,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000 75,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000 75,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด

0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม กิจกรรมเด็ก เยาวชน
กลุ่มแม่บ้าน และสตรีอาสาพัฒนาตําบล ผู้สูงอายุใน
การทํางานจักสาน

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 90,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 90,000 80,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 270,000 155,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 270,000 155,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 135,000 7.41 % 145,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 135,000 145,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 135,000 145,000

งบเงินอุดหนุน

วัสดุกีฬา 0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,000 50,000

ค่าวัสดุ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนร่วมกับเทศบาลตําบล
บ้านใต้

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการกีฬาท้องถินสัมพันธ์ 0 0 0 50,000 300 % 200,000

โครงการจัดงานกีฬา ทต.บ้านใต้ต่อต้านยาเสพติด 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาทีอยู่ภายในเขตทต.บ้านใต้
เข้าแข่งขันกีฬาระดับอําเภอ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 180,000 280,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 240,000 330,000

งบดําเนินงาน

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 375,000 475,000

งานกีฬาและนันทนาการ

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 535,000 465,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 535,000 465,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์นํา 0 0 0 0 100 % 20,000

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

โครงการอนุรักษ์สิงแวดล้อมทางทะเล 0 0 0 50,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 40,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 40,000

งบดําเนินงาน

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 75,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 75,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 75,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการจัดงานเนืองในงานผู้สูงอายุแห่งชาติ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการจัดงานชักพระทางทะเล 0 0 0 200,000 0 % 200,000

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 250,000 250,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 250,000 250,000

งบดําเนินงาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 250,000 325,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 29,970 233.67 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 29,970 100,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 29,970 100,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและ
พัฒนาของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการควบคุมและกําจัดศัตรูพืชมะพร้าว 0 0 0 0 100 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 420,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 420,000 250,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 420,000 250,000

งบดําเนินงาน

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 449,970 350,000

งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

เรือพายขนาด 6 ฝีพาย จํานวน 3 ลํา 0 0 0 225,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 225,000 0

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 225,000 0

งบลงทุน

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 275,000 40,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 1,435,000 1,305,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.)

0 0 0 550,010 1.31 % 557,193

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 115,713 0 % 115,713

สํารองจ่าย 0 0 0 204,741 -10.3 % 183,650

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 210,000 0 % 210,000

รวมงบกลาง 0 0 0 1,100,464 1,106,556

งบกลาง

รวมงบกลาง 0 0 0 1,100,464 1,106,556

งบกลาง

รวมงบกลาง 0 0 0 1,100,464 1,106,556

งบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 0 1,100,464 1,106,556

แผนงานงบกลาง

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 449,970 350,000

รวมทุกแผนงาน 0 0 0 35,090,000 35,300,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



วันทีพิมพ์ : 4/9/2558  09:15:38 หน้า : 1/35

อําเภอ เกาะพะงัน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลตําบลบ้านใต้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี  และ
รองนายกเทศมนตรี โดยถือเกณฑ์ตังจ่ายตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบ
แทน   ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยเงินเดือน   เงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน   ของนายกเทศมนตรี   รอง
นายกเทศมนตรี   ประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล   เลขานุการนายกเทศมนตรี   ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี   และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.
2554 (รายได้ของเทศบาล  เกิน  10-25 ล้านบาท) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)
-  นายกเทศมนตรี  (4,000  บาท/เดือน) จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน
48,000 บาท
-  รองนายกเทศมนตรี  (3,000  บาท/เดือน) จํานวน  2  อัตรา  เป็น
เงิน  72,000 บาท
รวมเป็นเงิน  120,000 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี  และรอง
นายกเทศมนตรี  โดยถือเกณฑ์ตังจ่ายตามบัญชีอัตราเงิน  ค่าตอบแทน
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน  ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก
สภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 (รายได้
ของเทศบาล   เกิน  10-25 ล้านบาท) ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)
-  นายกเทศมนตรี  (27,600  บาท/เดือน) จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน
331,200 บาท
-  รองนายกเทศมนตรี  (15,180  บาท/เดือน) จํานวน  2  อัตรา  เป็น
เงิน  364,320 บาท
รวมเป็นเงิน  695,520 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งบบุคลากร รวม 9,186,160 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 13,664,840 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 35,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น



วันทีพิมพ์ : 4/9/2558  09:15:38 หน้า : 2/35

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล   รอง
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล   โดยถือเกณฑ์ตังจ่ายตาม
บัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน   ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วย
เงินเดือน  เงินค่าตอบแทน   และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี   ประธานสภาเทศบาล   รองประธาน
สภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี   ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี   และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ. 2554  (รายได้ของเทศบาลเกิน  10–25 ล้านบาท) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป)  ดังนี
-  ประธานสภาเทศบาล  (15,180  บาท/เดือน)  จํานวน  1  อัตรา
เป็นเงิน  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

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  และทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  โดยถือเกณฑ์ตังจ่ายตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยเงินเดือน   เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน   ของนายกเทศมนตรี   รองนายก
เทศมนตรี   ประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล   สมาชิก
สภาเทศบาล   เลขานุการนายกเทศมนตรี   ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 (รายได้
ของเทศบาล เกิน  10-25 ล้านบาท)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป) ดังนี
-  เลขานุการนายกเทศมนตรี  (9,660  บาท/เดือน) จํานวน  1  อัตรา
เป็นเงิน  115,920  บาท
-  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  (6,900  บาท/เดือน) จํานวน  1  อัตรา
เป็นเงิน  82,800  บาท
รวมเป็นเงิน  198,720  บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี   และรองนายก
เทศมนตรี   โดยถือเกณฑ์ตังจ่ายตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน   ท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยเงินเดือน   เงินค่าตอบแทน   และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน   ของนายกเทศมนตรี   รองนายก
เทศมนตรี   ประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล   สมาชิก
สภาเทศบาล   เลขานุการนายกเทศมนตรี   ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554 (รายได้
ของเทศบาลเกิน  10-25 ล้านบาท) ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป) ดังนี
-  นายกเทศมนตรี  (4,000  บาท/เดือน) จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน
48,000 บาท
-  รองนายกเทศมนตรี  (3,000  บาท/เดือน) จํานวน  2  อัตรา  เป็น
เงิน  72,000 บาท
รวมเป็นเงิน  120,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน   และค่าตอบแทนพิเศษ   ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ   และพนักงานจ้างทัวไป   สํานักปลัดเทศบาล  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   งานบริหารทัวไป)
ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ) จํานวน  4
อัตรา  เป็นเงิน  527,160  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ) จํานวน  3
อัตรา  เป็นเงิน  507,360  บาท
-  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  18  อัตรา  เป็นเงิน  1,944,000  บาท
รวมเป็นเงิน  2,978,520  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,978,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  และเงินค่าตอบ
แทนพิเศษ สํานักปลัดเทศบาล  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิน  ท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน  เรือง  กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) ลงวันที  18 เมษายน  พ.ศ. 2556 ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป) ดังนี
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล   ประเภทบริหาร
ตําแหน่งปลัดเทศบาล   อันดับ   8  จํานวน  1  อัตรา (5,600 บาท/
เดือน) เป็นเงิน  67,200  บาท
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล   ประเภทบริหาร
ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล   อันดับ   7  จํานวน  1  อัตรา (3,500 บาท/
เดือน) เป็นเงิน  42,000  บาท
-  เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล   ประเภทบริหาร
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   อันดับ  7 จํานวน  1  อัตรา
(3,500  บาท/เดือน)  เป็นเงิน  42,000  บาท
-  เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล   ประเภทบริหาร
ตําแหน่งปลัดเทศบาล   อันดับ  8 จํานวน  1  อัตรา  (5,600  บาท/
เดือน)  เป็นเงิน  67,200  บาท
รวมเป็นเงิน  218,400  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 218,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล  สํานักปลัดเทศบาล
และหน่วยตรวจสอบภายใน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ดังนี
-  เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานเทศบาล   สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน
3  อัตรา   เป็นเงิน  66,660  บาท
รวมเป็นเงิน  66,660  บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 66,660 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาล  สํานักปลัดเทศบาล  และหน่วยตรวจสอบภายใน  จํานวน  16
อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,964,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,561,520 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วน
ท้องถิน  พร้อมผู้มีสิทธิ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.
2541  และฉบับแก้ไขเพิมเติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  และฉบับแก้ไขเพิม
เติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  และค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนท้องถิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิมเติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  ทีปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป) ดังนี
-  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เป็นเงิน  40,000  บาท
-  เงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก
ที  มท  0808.2/ว 2550 ลงวันที   21 มิถุนายน  2556  เป็นเงิน
909,680  บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 949,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,280,680 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,413,680 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ   ของพนักงานจ้างตามภารกิจ   และ
พนักงานจ้างทัวไป   สํานักปลัดเทศบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   งานบริหารทัวไป) ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  4
อัตรา   เป็นเงิน  79,560  บาท
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ)  จํานวน  3
อัตรา   เป็นเงิน  37,740  บาท
-  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  18  อัตรา   เป็นเงิน  216,000  บาท
รวมเป็นเงิน  333,300  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 333,300 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของทีระลึก  ของรางวัล  เงินรางวัล  สําหรับ
วิทยากร  ผู้ตรวจราชการ  ผู้ตรวจเยียม  ผู้กระทําคุณประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ของรางวัลการประกวดต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เงินรางวัลสําหรับการประกวดหรือการแข่งขัน
ต่างๆ ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดขึน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

ค่าของขวัญ ของทีระลึก ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  ดังนี
-  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียว
เนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่ายอืน  ซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล  ทีไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล  โดยถือเกณฑ์ตังจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ  1 ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม  และเงินทีมีผู้อุทิศให้  (รายได้จริงของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม  และเงินทีมีผู้อุทิศให้  เป็นเงิน  23,227,740.31 บาท  คิด
คํานวณอัตราร้อยละ  1 คือ  23,227,740.31 X 0.01  =
232,277,403.10 บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
0808.4/ว 2381  ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548  เป็นเงิน  25,000
บาท
-  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการ  หรือ
คณะอนุกรรมการ  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืมต่างๆ  เครืองใช้ใน
การเลียงรับรอง  และค่าบริการอืนๆ  ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการ
เลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการ  หรือคณะ
อนุกรรมการ  ทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ทังนีให้รวมถึงผู้เข้า
ร่วมประชุมอืนๆ  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม  ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน  โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548
เป็นเงิน  10,000  บาท
รวมเป็นเงิน  35,000  บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่า
ติดตังประปา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน  ภาษีบํารุง
ท้องทีหรือภาษีอืนใดตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีเกียว
กับการเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,475,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร    ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
พาหนะรวมถึง   ค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)
[แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า  60  ข้อ  4]

โครงการจัดเวทีประชาคมเพือการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนดกรณีครบวาระ  ยุบสภา
กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังให้มีการ
เลือกตังใหม่  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
0890.4/ว 2698  ลงวันที  14  สิงหาคม  2550  ค่าบัตรเลือกตัง  ค่า
อุปกรณ์สําหรับการเลือกตัง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตัง
ท้องถิน  ค่าตอบแทนผู้อํานวยการและผู้ช่วยผู้อํานวยการการเลือกตัง
ท้องถิน  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตัง  คณะ
กรรมการนับคะแนน  ค่าตอบแทนนายทะเบียน  ผู้ช่วยนายทะเบียน
และคณะกรรมการอืนๆ ตามทีกฎหมายกําหนด  ค่าประชาสัมพันธ์การ
เลือกตัง  ค่าเดินทางไปรับบัตรเลือกตังและตราประทับ กกต.  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป) [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  59  ข้อ  3]

โครงการจัดการเลือกตัง ในพืนทีเทศบาลตําบลบ้านใต้ จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  ซึงมอบให้แก่
คณะรัฐบาล  สมาชิกรัฐสภา  ผู้ตรวจราชการ  ผู้กระทําคุณประโยชน์
และชือเสียงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หรือการจัดซือดอกไม้
ประดับสถานทีประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และค่าพวง
มาลาสําหรับโอกาสต่างๆ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าเชือเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอืนๆ ทํานองเดียวกัน  ค่ารับรอง  และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทางไปราชการ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถตังงบประมาณรายจ่าย
เพือการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงิน
อุดหนุนทัวไปทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณฯ  ของปีงบประมาณทีผ่านมา  มาคิดคํานวณการตังงบ
ประมาณตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตังงบประมาณ
ได้ไม่เกิน  3 % งบประมาณปี  พ.ศ. 2557  ตังไว้  35,092,500
บาท  คิดคํานวณอัตราร้อยละ  3  คือ  35,092,500 X 0.03  =
1,052,775.00  บาท)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด   ที
มท  0808.2/ว 3446  ลงวันที  19  ตุลาคม  2548

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 250,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล
นํามันก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  ถ่าน  และอืนๆ   ทีปรากฏใน
บัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 950,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  นํามันทาไม้  ทิน
เนอร์  สี  แปรงทาสี  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณ
รายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง
มุ้ง  ผ้าปูทีนอน  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  และอืนๆ  ทีปรากฏ
ในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ
ปากกา  ไม้บรรทัด  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณราย
จ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,293,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่เกิน  5,000  บาท)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือการ
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
เป็นเงิน  70,000  บาท  และเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  240,000
บาท  รวมเป็นเงิน  310,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า  59
ข้อ  1]

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซือหรือการจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

จํานวน 310,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร  ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่า
วิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ค่าสือสารอืนๆ  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ
ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านใต้  และที
ใช้ในราชการอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านใต้  อาคารอืนๆ ทีอยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านใต้  ค่าไฟฟ้า ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย์  ร.5  ค่าไฟฟ้าสาธารณะ  และทีใช้ในราชการอืนๆ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 365,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  ทีไม่สามารถจัดซือในวัสดุประเภททีได้
ตังงบประมาณไว้  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  และอืนๆ
ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย    ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   งานบริหารทัวไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น  เครืองแบบ  เสือ
กางเกง  ถุงเท้า  รองเท้า  และอืนๆ   ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์ ,วิดีโอเทป ,แผ่นซีดี) และอืนๆ   ทีปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน   และค่าตอบแทนพิเศษ   ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ   กองคลัง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป   งานบริหารงานคลัง) ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ) จํานวน  3
อัตรา  เป็นเงิน  411,360  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 411,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  กองคลัง
ประเภทบริหาร  ตําแหน่งหัวหน้ากองคลัง  อันดับ  7 จํานวน  1 อัตรา
(3,500  บาท/เดือน) ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
ส่วนท้องถิน  ท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน  เรือง  กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) ลงวันที  18 เมษายน  พ.ศ. 2556 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารงานคลัง] เป็นเงิน
42,000  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล  กองคลัง  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง  งานบริหารงานคลัง)
ดังนี
-  เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานเทศบาล  กองคลัง   จํานวน  4  อัตรา
เป็นเงิน  85,320  บาท
รวมเป็นเงิน  85,320  บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาล  กองคลัง  จํานวน  8 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,518,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,101,840 บาท
งบบุคลากร รวม 2,101,840 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 4,396,840 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ  ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน  และ/หรือ
สิงก่อสร้าง  เช่น  ค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบการจราจร  ค่าจ้างบริการ
การจัดการระบบต่างๆ  ค่าการดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็น
กลางเพือเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้บริหาร  หรือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนในการประเมินการบริหารจัดการทีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายอืน จํานวน 15,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ.
2559 - 2561  หน้า  64   ข้อ  4]

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
งบลงทุน รวม 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา   และค่าจ้างเหมาบริการ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,025,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วน
ท้องถิน  พร้อมผู้มีสิทธิ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.
2541  และฉบับแก้ไขเพิมเติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  และฉบับแก้ไขเพิม
เติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  และค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนท้องถิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548  และฉบับแก้ไขเพิมเติม   ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล   พนักงานจ้างตามภารกิจ   และพนักงานจ้างทัวไป  ทีปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,253,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  กองคลัง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  3
อัตรา  เป็นเงิน  44,280  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,280 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์ , วิดีโอเทป , แผ่นซีดี)  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  รายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ
ปากกา  ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ต่างๆ และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลือน
ทีประจําปี 2559  เช่น  ค่าอาหาร เครืองดืม   จัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดทําโครงการการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับโครงการนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  60  ข้อ  5]

โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลือนที ประจําปี 2559 จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX 300) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับ
โครงการนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  60
ข้อ  6]

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 1,850,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าเชือเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอืนๆ ทํานองเดียวกัน  ค่ารับรอง  และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทางไปราชการ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงาน
คลัง)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถตังงบประมาณรายจ่าย
เพือการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงิน
อุดหนุนทัวไปทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณฯ  ของปีงบประมาณทีผ่านมา  มาคิดคํานวณการตังงบ
ประมาณตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตังงบประมาณ
ได้ไม่เกิน  3 % งบประมาณปี  พ.ศ. 2557  ตังไว้  35,092,500
บาท  คิดคํานวณอัตราร้อยละ  3  คือ  35,092,500 X 0.03  =
1,052,775.00  บาท)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด   ที
มท  0808.2/ว 3446  ลงวันที  19  ตุลาคม  2548

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ



วันทีพิมพ์ : 4/9/2558  09:15:40 หน้า : 12/35

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  สําหรับงานประมวล
ผล  พร้อมอุปกรณ์  จํานวน  2  เครืองๆ ละ  21,000  บาท  เป็นเงิน
42,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ณ  วันที  18  กุมภาพันธ์  2558  จากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)  [แผนฯ  3  ปี  พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  64  ข้อ  4]  รายละเอียดดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไม่น้อย
กว่า 10 แกน (10 core) ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
2) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) และมี
หน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
3) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) และมี
หน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500
GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ
Bluetooth

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 42,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
งบลงทุน รวม 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  และอืนๆ
ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
พาหนะรวมถึง  ค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า
40  ข้อ  2]

โครงการฝึกอบรม อปพร.ของเทศบาลตําบลบ้านใต้ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
พาหนะรวมถึง  ค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า
42  ข้อ  8]

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนทีเกิดจากอุทกภัย  ภัยแล้ง  และภัยพิบัติต่างๆ  ได้แก่
ค่าจัดซือกระสอบทรายสําหรับกรณีเกิดอุทกภัย  หรือสําหรับการดําเนิน
การใดๆ  ทีเกียวข้องกับการเกิดภัยพิบัติต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า  40
ข้อ  3]

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
อุทกภัย ภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ

จํานวน 200,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 335,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  สํานัก
ปลัดเทศบาล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด
ที  มท  0893.3/ว 1226 ลงวันที  23 มิถุนายน  2552 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  1
อัตรา  เป็นเงิน  24,000  บาท
รวมเป็นเงิน  24,000  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  สํานักปลัดเทศบาล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0893.3/ว 1226  ลงวันที  23  มิถุนายน
2552 ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  3
อัตรา  เป็นเงิน  123,240  บาท
รวมเป็นเงิน  123,240  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 123,240 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาล  สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  2 อัตรา  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0893.3/ว 1226  ลงวัน
ที  23  มิถุนายน  2552  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 240,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 387,720 บาท
งบบุคลากร รวม 387,720 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,308,624 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น  เครืองแบบ  เสือ
กางเกง  ถุงเท้า  รองเท้า  และอืนๆ   ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
พาหนะรวมถึง  ค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า
59  ข้อ  2]

โครงการศูนย์รวมใจปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร    ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
พาหนะรวมถึง   ค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า  47  ข้อ  11]

โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ ตลอดปีการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าเชือเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอืนๆ ทํานองเดียวกัน  ค่ารับรอง  และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทางไปราชการ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถตังงบประมาณรายจ่าย
เพือการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงิน
อุดหนุนทัวไปทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณฯ  ของปีงบประมาณทีผ่านมา  มาคิดคํานวณการตังงบ
ประมาณตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตังงบประมาณ
ได้ไม่เกิน  3 %  งบประมาณปี  พ.ศ. 2555  ตังไว้  16,000,000
บาท  คิดคํานวณอัตราร้อยละ  3  คือ  16,000,000 X 0.03  =
480,000  บาท)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
0808.2/ว 3446  ลงวันที  19  ตุลาคม  2548

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา   และค่าจ้างเหมาบริการ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 501,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,443,904 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง
มุ้ง  ผ้าปูทีนอน  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ
ปากกา  ไม้บรรทัด  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณราย
จ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 940,704 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
-  ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  คนละ  2,000  บาท  (จํานวน  4  คน)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท
0893.3/ว 3149  ลงวันที  5  มิถุนายน  2558  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  เป็นเงิน
8,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  62  ข้อ  4]

โครงการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน จํานวน 8,000 บาท

-  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จัดสรรให้เด็กเล็ก , เด็ก
อนุบาล  และเด็ก ป. 1 - ป. 6  ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก  ณ  วันที  10
มิถุนายน  2558  (เด็กเล็กจํานวน  72  คน)  ในอัตรามือละ  20  บาท
ต่อคน  จัดสรร  100 % ทุกสังกัด  ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.)
ที อปท. จัดตังขึนเองและรับถ่ายโอน  จํานวน  280  วัน  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0893.3/ว 3149
ลงวันที  5  มิถุนายน  2558  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  เป็นเงิน  403,200  บาท  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา) [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  45
ข้อ  5]

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 403,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียน
รู้นอกสถานทีของนักเรียน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา) [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  46  ข้อ
10]

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  และอืนๆ
ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย    ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์ , วิดีโอเทป , แผ่นซีดี)  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  รายได้  (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารเสริม  (นม)
จัดสรรให้เด็กเล็ก , เด็กอนุบาล  และเด็ก ป. 1 - ป. 6   ใช้ข้อมูลจํานวน
เด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2558  (เด็กเล็กจํานวน  72  คน , เด็ก
อนุบาลจํานวน  94  คน  และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จํานวน  269  คน)  ใน
อัตราคนละ  7.37  บาท  และตังจ่ายเป็นเงินสมทบเนืองจากงบทีได้รับ
การจัดสรรไม่เพียงพอ  (เป็นอัตราคนละ  7.82  บาท)  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0893.3/ว 3149
ลงวันที  5  มิถุนายน  2558  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)  ประกอบด้วย
-  ร.ร. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  (สพฐ.)
โรงเรียนชุมชนบ้านใต้  (เด็กอนุบาลจํานวน  49 คน  และเด็ก ป. 1 -
ป. 6 จํานวน  159  คน)  จํานวน  260  วัน  (จํานวน  52  สัปดาห์ๆ
ละ   5  วัน  เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็น
เงิน  398,569.60  บาท  และตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน
24,336.00  บาท
-  ร.ร. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  (สพฐ.)
โรงเรียนบ้านท้องนายปาน  (เด็กอนุบาลจํานวน  8 คน  และเด็ก ป. 1 -
ป. 6 จํานวน  46  คน)  จํานวน  260  วัน  (จํานวน  52  สัปดาห์ๆ ละ
5  วัน  เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน
103,474.80  บาท  และตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  6,318.00
บาท
-  ร.ร. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  (สพฐ.)
โรงเรียนบ้านหาดริน  (เด็กอนุบาลจํานวน  37 คน  และเด็ก ป. 1 -  ป.
6 จํานวน  64  คน)  จํานวน  260  วัน  (จํานวน  52  สัปดาห์ๆ ละ   5
วัน  เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน
193,536.20  บาท  และตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  11,817.00
บาท
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.) ที อปท. จัดตังขึนเองและรับถ่ายโอน
(เด็กเล็กจํานวน  72 คน) จํานวน  280 วัน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  เป็นเงิน  148,579.20  บาท  และตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน
9,072.00  บาท
รวมตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  844,159.80  บาท  และ
รวมตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  51,543.00  บาท  ดังนัน  จึงขอ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  844,161  บาท  และรวมตัง
จ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  51,543.00  บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 895,704 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา   และค่าจ้างเหมาบริการ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,890,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,985,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,060,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

-  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  เป็นเงิน
1,452,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน  จัดสรรให้เด็กเล็ก , เด็กอนุบาล  และเด็ก ป.1 - ป. 6  ใช้
ข้อมูลจํานวนเด็ก  ณ วันที  10  มิถุนายน  2558  (เด็กอนุบาลจํานวน
94  คน  และเด็ก ป. 1 - ป. 6 จํานวน  269  คน) ในอัตรามือละ 20
บาทต่อคน  จัดสรร  100 % ทุกสังกัด  ได้แก่  ร.ร. สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  (สพฐ.)  จํานวน  200  วัน  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0893.3/ว
3149  ลงวันที  5  มิถุนายน  2558  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)
[แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  45  ข้อ  7]  ประกอบด้วย
  1) โรงเรียนชุมชนบ้านใต้  (เด็กอนุบาลจํานวน  49  คน  และเด็ก ป.
1 - ป. 6 จํานวน  159  คน  รวมทังหมดจํานวน  208  คน)  เป็นเงิน
832,000  บาท
  2) โรงเรียนบ้านท้องนายปาน  (เด็กอนุบาลจํานวน  8  คน  และเด็ก
ป. 1 - ป. 6 จํานวน  46  คน  รวมทังหมดจํานวน  54  คน)  เป็นเงิน
216,000  บาท
  3) โรงเรียนบ้านหาดริน  (เด็กอนุบาลจํานวน  37  คน  และเด็ก ป. 1
- ป. 6 จํานวน  64  คน  รวมทังหมดจํานวน  101  คน)  เป็นเงิน
404,000  บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,452,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,452,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,452,000 บาท

ตู้เหล็กแบบบานเลือน  แบบกระจก  2  บาน  (ขนาด  5  ฟุต)  จํานวน
5  ตัวๆ ละ  5,000  บาท  เป็นเงิน  25,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา)  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
กําหนดราคาตามราคาในท้องถินทัวไป  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 –
2561  หน้า  64  ข้อ  4]

ตู้เหล็กแบบบานเลือน แบบกระจก 2 บาน จํานวน 25,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
งบลงทุน รวม 25,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  ทีไม่สามารถจัดซือในวัสดุประเภททีได้
ตังงบประมาณไว้  แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุอืน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์
ออกซิเจน  นํายาต่างๆ  เลือด  สายยาง  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชี
จําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 35,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่า
ระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัด
งาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  42  ข้อ  7]

โครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพเบืองต้น (FR) จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่า
ระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัด
งาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  35  ข้อ  1]

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่า
ระวางบรรทุก  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัด
งาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  35  ข้อ  4]

โครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ  คุมกําเนิดสุนัข
และแมว

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
และค่าดําเนินงานทีเกียวข้องกับโครงการฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)
[แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  57  ข้อ  1]

โครงการบริหารการจัดการขยะแบบครบวงจร จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
และค่าดําเนินงานทีเกียวข้องกับโครงการฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)
[แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  57  ข้อ  3]

โครงการจัดทําตะแกรงเหล็กสําหรับใส่ถังขยะ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  กองช่าง
ประเภทบริหาร  ตําแหน่งหัวหน้ากองช่าง  อันดับ  7  จํานวน  1 อัตรา
(3,500  บาท/เดือน) ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
ส่วนท้องถิน  ท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน  เรือง  กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) ลงวันที  18  เมษายน   พ.ศ. 2556  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน) เป็นเงิน  42,000  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล   กองช่าง   ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน)  ดังนี
-  เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานเทศบาล  กองช่าง  จํานวน  3  อัตรา
เป็นเงิน  66,660  บาท
รวมเป็นเงิน  66,660  บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 66,660 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
เทศบาล  กองช่าง  จํานวน  5 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 863,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,594,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,594,140 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 8,618,140 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

-  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  เป็นเงิน
75,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในพืนทีเขตชุมชน/หมู่บ้านๆ ละ  15,000  บาท  (จํานวน  5
หมู่บ้าน)  เพือให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ได้มีส่วนร่วมดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ  การจัด
บริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)
หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.3/ว 73  ลงวันที  14
มกราคม  2557  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข) [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ.
2559 - 2561  หน้า  35  ข้อ  2]
หมายเหตุ  การสนับสนุนของเทศบาล  เทศบาลขนาดกลางและเทศบาล
ขนาดเล็กอาจสนับสนุนเป็นเงินเพือให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร  วัสดุ
ครุภัณฑ์  และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิงก่อสร้างอืน  ได้ไม่
เกินร้อยละสามของรายได้ของปีงบประมาณทีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุด
หนุนจากรัฐ  (รายได้ของปีงบประมาณทีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
จากรัฐ  เป็นเงิน  23,227,740.31  คิดคํานวณอัตราร้อยละ  3  คือ
23,227,740.31  X 0.03  =  696,832.21  บาท)  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที  8
มกราคม  2553

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 4/9/2558  09:15:42 หน้า : 21/35

เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วน
ท้องถิน  พร้อมผู้มีสิทธิ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.
2541  และฉบับแก้ไขเพิมเติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541  และฉบับแก้ไขเพิม
เติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  และค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนท้องถิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิมเติม  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,503,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจ  กองช่าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  3
อัตรา  เป็นเงิน  58,140  บาท
รวมเป็นเงิน  58,140  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,140 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  และค่าตอบแทนพิเศษ    ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  กองช่าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ)  จํานวน  4
อัตรา  เป็นเงิน  564,240  บาท
รวมเป็นเงิน  564,240  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 564,240 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  และอืนๆ  ทีปรากฏ
ในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ
ปากกา  ไม้บรรทัด  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณราย
จ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุง
รักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ  ค่าเชือเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอืนๆ ทํานองเดียวกัน  ค่ารับรอง  และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเนืองในการเดินทางไปราชการ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถตังงบประมาณรายจ่าย
เพือการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทังใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยนําฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงิน
อุดหนุนทัวไปทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณฯ  ของปีงบประมาณทีผ่านมา  มาคิดคํานวณการตังงบ
ประมาณตามอัตรา  (รายได้ไม่เกิน  50  ล้านบาท  ให้ตังงบประมาณ
ได้ไม่เกิน  3 % งบประมาณปี  พ.ศ. 2557  ตังไว้  35,092,500
บาท  คิดคํานวณอัตราร้อยละ  3  คือ  35,092,500 X 0.03  =
1,052,775.00  บาท)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด   ที
มท  0808.2/ว 3446  ลงวันที  19  ตุลาคม  2548

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่า
ติดตังประปา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน  ภาษีบํารุง
ท้องทีหรือภาษีอืนใดตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทีเกียว
กับการเช่าทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  และอืนๆ
ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์ ,วิดีโอเทป ,แผ่นซีดี) และอืนๆ   ทีปรากฏในบัญชีจําแนก
งบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา
และอืนๆ   ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล
นํามันก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  ถ่าน  และอืนๆ   ทีปรากฏใน
บัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบ
ประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  นํามันทาไม้  ทิน
เนอร์  สี  แปรงทาสี  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณ
รายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  256.00
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 1,536.00
ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านใต้  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เป็นเงิน  1,861,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  30  ข้อ  4]

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายผู้ว่า  หมู่ที 5 จํานวน 1,861,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,418,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
[แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  64   ข้อ  4]

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3
พร้อมอุปกรณ์  จํานวน 1 เครือง  เป็นเงิน  53,000  บาท  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วันที  18  กุมภาพันธ์
2558  จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)  [แผนฯ  3
ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  64  ข้อ  4]  รายละเอียดดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้า
ต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาด
ใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 53,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 103,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,521,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน  กว้าง  8.00  เมตร  ยาว  730.00  เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  5,840.00  ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างถนน
ลูกรังทราย  กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  730.00  เมตร  หนาเฉลีย
0.20  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  4,380.00  ตารางเมตร  พร้อม
เกรดเกลียแต่งคันคู  บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า  95 %  MODIFIED
PROCTOR  DENSITY  วางท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
ผ่านกลาง  1.00  เมตร  (มอก. ชัน  3)  2  จุด  จํานวน  32  ท่อน
พร้อมดาดหน้าท่อ  และเกรดเกลียซ่อมแซม  ถนนเดิมกว้าง  6.00
เมตร  ยาว  150.00  เมตร  ลงลูกรังทรายหนาเฉลีย  0.05  เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  900.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลบ้านใต้  ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน
780,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า
29  ข้อ  1]

โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ่อนําย้อย-สวนวัด หมู่ที 3 จํานวน 780,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกพรุหาดริน  พร้อมก่อสร้างกําแพงคันดิน  สูง
2.50  เมตร  ยาว  87.50  เมตร  โดยกําหนดให้นําดินทีขุดลอก  มา
ถมหลังกําแพงกันดิน  ปริมาณขุดไม่น้อยกว่า  437.00  ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลบ้านใต้  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน
1,60,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า
34  ข้อ  1]

โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างกําแพงป้องกันนําเซาะพรุหาดริน หมู่ที 6 จํานวน 1,600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมเจาะบ่อบาดาล  ประปาหมู่
บ้าน  หมู่  2   รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านใต้  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  939,000  บาท  (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
[แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  33  ข้อ  1]  กําหนดเนืองาน
ดังต่อไปนี
 -  ก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขนาด  10.00  ลูกบาศก์เมตร  (ถังไฟ
เบอร์กลาส  ขนาด  2.50  ลูกบาศก์เมตร  จํานวน  4  ถัง)   ตามแบบ
มาตรฐานของกรมทรัพยากรนํา
-  ก่อสร้างอาคารควบคุมระบบไฟฟ้า  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว
3.50  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  10.50  ตารางเมตร  และติดตัง
หม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด  15  แอมป์  จํานวน  1  หม้อ  พร้อมเชือมต่อ
ระบบไฟฟ้าภายนอก
-  เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  6.00  นิว  (ในชันดิน)  และ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  4.00  นิว  (ในชันหิน )  ความลึกไม่น้อยกว่า
150.00  เมตร  หรือปริมาณนําไม่น้อยกว่า  3.00  ลูกบาศก์เมตร/
ชัวโมง  พร้อมติดตังเครืองสูบนําบาดาล  แบบซับเมิส
(SUBMERSIBLE  PUMP)  ขนาด  2.00  แรงม้า  ท่อส่ง PVC
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  2.00  นิว

โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที2 จํานวน 939,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  53  ข้อ  8]

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม กิจกรรมเด็ก เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน และสตรี
อาสาพัฒนาตําบล ผู้สูงอายุในการทํางานจักสาน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  43  ข้อ  10]

โครงการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 155,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน  กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  235.00  เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  1,248.00  ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างถนน
ลูกรังทราย  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  235.00  เมตร  หนาเฉลีย
0.20  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  1,175.00  ตารางเมตร  ปรับ
เกลียแต่งคันคู  บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า  5 %  MODIFIED
PROCTOR  DENSITY  พร้อมวางท่อกลม
คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1.00  เมตร  (มอก. ชัน  3)  จํานวน
18  ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านใต้  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  238,000  บาท  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)  [แผนฯ 3
ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  29  ข้อ  2]

โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านออกท่า (ช่วงที 2)หมู่ที4 จํานวน 238,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)  [แผนฯ 3
ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  49  ข้อ  7]

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 465,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-  อุดหนุนชุมชนภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านใต้  จํานวน  5  ชุมชนๆ
ละ  15,000  บาท  เป็นเงิน  75,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
และส่งเสริมชุมชน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  43  ข้อ  9]
หมายเหตุ  การสนับสนุนของเทศบาล  เทศบาลขนาดกลางและเทศบาล
ขนาดเล็กอาจสนับสนุนเป็นเงินเพือให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร  วัสดุ
ครุภัณฑ์  และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิงก่อสร้างอืน  ได้ไม่
เกินร้อยละสามของรายได้ของปีงบประมาณทีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุด
หนุนจากรัฐ  (รายได้ของปีงบประมาณทีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
จากรัฐ  เป็นเงิน  23,227,740.31  คิดคํานวณอัตราร้อยละ  3  คือ
23,227,740.31  X 0.03  =  696,832.21  บาท)  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที  8
มกราคม  2553

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  40  ข้อ  1]

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)  [แผนฯ 3
ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  48  ข้อ  1]

โครงการเพือส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวันสําคัญของท้องถินและ
ของชาติ

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)  [แผนฯ 3
ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  48  ข้อ  3]

โครงการพิธีการสดุดีเนืองในวันปิยะมหาราช จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)  [แผนฯ 3
ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  55  ข้อ  1]

โครงการจัดงานวันรําลึกเสด็จประพาสต้นรัชกาลที 5 จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)  [แผนฯ 3
ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  48  ข้อ  2]

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ

จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา  เช่น  ชุดกีฬา  อุปกรณ์กีฬาประเภท
ต่างๆ  และอืนๆ  ทีปรากฏในบัญชีจําแนกงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  39
ข้อ  5]

โครงการจัดส่งนักกีฬาทีอยู่ภายในเขตทต.บ้านใต้เข้าแข่งขันกีฬาระดับ
อําเภอ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  38
ข้อ  6]

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  39
ข้อ  7]

โครงการกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 475,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561
หน้า  49  ข้อ  5]

โครงการจัดงานชักพระทางทะเล จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 325,000 บาท

-  โครงการจัดและดําเนินการแข่งขันกรีฑานักเรียน/ประชาชน  อําเภอ
เกาะพะงัน  เป็นเงิน  100,000  บาท  ตามหนังสืออําเภอเกาะพะงัน  ที
สฎ  1617/828  ลงวันที  7  พฤษภาคม  2558  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬา
และนันทนาการ)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  39  ข้อ  9]
-  โครงการสนับสนุนนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลบ้านใต้เข้าแข่งขัน
กีฬาระดับอําเภอและระดับจังหวัด  เป็นเงิน  45,000  บาท  เพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาในระดับอําเภอและจังหวัด  สําหรับ
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบ้านใต้ จํานวน  3  โรงเรียน  ดังนี
  1)  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้  จํานวน  20,000.00  บาท
  2)  โรงเรียนบ้านหาดริน  จํานวน  15,000.00  บาท
  3)  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน  จํานวน  10,000.00  บาท
หมายเหตุ  การสนับสนุนของเทศบาล  เทศบาลขนาดกลางและเทศบาล
ขนาดเล็กอาจสนับสนุนเป็นเงินเพือให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร  วัสดุ
ครุภัณฑ์  และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิงก่อสร้างอืน  ได้ไม่
เกินร้อยละสามของรายได้ของปีงบประมาณทีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุด
หนุนจากรัฐ  (รายได้ของปีงบประมาณทีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
จากรัฐ  เป็นเงิน  23,227,740.31  คิดคํานวณอัตราร้อยละ  3  คือ
23,227,740.31  X 0.03  =  696,832.21  บาท)  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที  8
มกราคม  2553  ซึงจะดําเนินการได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจฯ  แล้วเท่านัน  และทุกรายการ
สามารถถัวจ่ายได้  โดยอยู่ในวงเงิน  145,000  บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 145,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 145,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 145,000 บาท
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-  โครงการอุดหนุนชุมชนในการจัดกิจกรรมงานชักพระทางทะเล  เป็น
เงิน  75,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับภาค
เอกชนและส่วนราชการอืน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (รากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)
[แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  50  ข้อ  10]
หมายเหตุ  การสนับสนุนของเทศบาล  เทศบาลขนาดกลางและเทศบาล
ขนาดเล็กอาจสนับสนุนเป็นเงินเพือให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร  วัสดุ
ครุภัณฑ์  และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิงก่อสร้างอืน  ได้ไม่
เกินร้อยละสามของรายได้ของปีงบประมาณทีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุด
หนุนจากรัฐ  (รายได้ของปีงบประมาณทีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
จากรัฐ  เป็นเงิน  23,227,740.31  คิดคํานวณอัตราร้อยละ  3  คือ
23,227,740.31  X 0.03  =  696,832.21  บาท)  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที  8
มกราคม  2553

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561
หน้า  49  ข้อ  6]

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561
หน้า  48  ข้อ  4]

โครงการจัดงานเนืองในงานผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)
[แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  51  ข้อ  1]

โครงการควบคุมและกําจัดศัตรูพืชมะพร้าว จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 350,000 บาท

แผนงานการเกษตร

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ.
2559 - 2561  หน้า  58  ข้อ  2]

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์นํา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ.
2559 - 2561  หน้า  58  ข้อ  4]

โครงการคลองสวยนําใส  คนไทย มีสุข จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 40,000 บาท
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-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างใน
อัตราร้อยละ  5  ของอัตราค่าจ้าง  (อัตราค่าจ้าง  หมายถึง  ค่าจ้าง
พนักงานจ้างและเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  เป็นเงิน  4,051,840
บาท)  คิดคํานวณอัตราร้อยละ  5  คือ  4,051,840 X 0.05  =
202,592.00  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อัตราร้อยละ  5  ของเงิน
ค่าจ้างและเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  (อัตราค่าจ้าง  หมายถึง  ค่า
จ้างพนักงานจ้างและเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  เป็นเงิน
147,240  บาท)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที  มท  0809.5/ว 9  ลงวันที  22  มกราคม  2557  คิดคํานวณ
อัตราร้อยละ  5  คือ  147,240 X 0.05  =  7,362.00  บาท
จึงขอตังงบประมาณรายจ่าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน
210,000  บาท  (คิดคํานวณ  คือ  202,592.00 + 7,362.00  =
209,954.00)  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 210,000 บาท
งบกลาง รวม 1,106,556 บาท
งบกลาง รวม 1,106,556 บาท
งบกลาง รวม 1,106,556 บาท

แผนงานงบกลาง

-  โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท้องนางในการผลิตนํามัน
มะพร้าวบริสุทธิ  เป็นเงิน  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท้องนางในการผลิตนํามันมะพร้าวบริสุทธิ
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)  [แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 -
2561  หน้า  51  ข้อ  2]
หมายเหตุ  การสนับสนุนของเทศบาล  เทศบาลขนาดกลางและเทศบาล
ขนาดเล็กอาจสนับสนุนเป็นเงินเพือให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร  วัสดุ
ครุภัณฑ์  และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิงก่อสร้างอืน  ได้ไม่
เกินร้อยละสามของรายได้ของปีงบประมาณทีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุด
หนุนจากรัฐ  (รายได้ของปีงบประมาณทีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
จากรัฐ  เป็นเงิน  23,227,740.31  คิดคํานวณอัตราร้อยละ  3  คือ
23,227,740.31  X 0.03  =  696,832.21  บาท)  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว 74  ลงวันที  8
มกราคม  2553

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีจัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดงาน  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดงาน  ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าระวางบรรทุก  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดงาน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)
[แผนฯ 3 ปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  54  ข้อ  10]

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนาของศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล

จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษเป็นค่าทําศพกรณีพนักงานทีเสียชีวิต
ระหว่างปฏิบัติหน้าที  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
0313.4/ว 1765  ลงวันที 9  มิถุนายน  2537  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

-  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที  เพือ
จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ  เงินสมทบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่หรือเทศบาล  ต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  50  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ที  มท  0891.3/ว 2199  ลงวันที  10  พฤศจิกายน  2552  และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท
0891.3/ว 1514  ลงวันที  26  กรกฎาคม  2554  เป็นเงิน  86,853
บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)
-  ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  (ส.ท.ท.)  เพือจ่ายเป็น
เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  (ส.ท.ท.)  โดย
คํานวณจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริงในปีทีล่วงมา
แล้ว  (รายรับจริงของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  เป็นเงิน
17,277,091.31  บาท)  โดยไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท  คิดคํานวณอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหก  คือ
17,277,091.31 X 0.00167 = 28,852.75  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0313.4/ว 3889  ลงวันที  29  พฤศจิกายน
2538 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  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  28,860  บาท  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 115,713 บาท

เพือจ่ายในกรณีทีมีความจําเป็นเกิดขึน  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน  ซึงไม่ได้ตังงบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดใดหมวด
หนึง  หรืองบประมาณทีตังไว้ไม่เพียงพอ  ผู้บริหารจะได้จัดสรรตาม
ระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบ
กลาง)

สํารองจ่าย จํานวน 183,650 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว  และมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ  หรือถูกทอดทิง  หรือขาดผู้
อุปการะเลียงดู  หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้  โดยผู้
ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์คนละ  500  บาทต่อ
เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท
0891.3/ว 1381  ลงวันที  2  กรกฎาคม  2558  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการจัดส่งสมทบกอง
ทุนบําเหน็จบําราญฯ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  โดยคํานวณ
จากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  และมิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุนมาคํานวณ  โดยเทศบาลและเมืองพัทยา  ให้คํานวณใน
อัตราร้อยละ  2  องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ให้คํานวณในอัตราร้อยละ  1  ทศนิยม  2  ตําแหน่ง  หรือหาก
ประสงค์จะส่งเงินสมทบเป็นจํานวนเต็มบาท  กรณีคํานวณแล้วมีเศษ
สตางค์  จะปัดทิงหรือจะปัดขึนเป็น  1  บาท  ก็ได้โดยถือว่าได้ส่งเงิน
สมทบครบถ้วนถูกต้อง  ดังนัน  คิดคํานวณอัตราร้อยละ  2  ทศนิยม  2
ตําแหน่ง  คือ  27,619,639 X 0.02 = 552,392.78  จึงขอตังงบ
ประมาณรายจ่ายไว้เป็นเงิน  557,193  บาท  ตามหนังสือสํานักงาน
กบท.  ที  มท  0808.5/ว 33  ลงวันที  29  สิงหาคม  2556  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 557,193 บาท
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72,000

5,0005,000

40,000

42,000

218,280844,500

18,00045,420

42,660

180,000543,600

204,741

550,010

210,000

115,713

20,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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285,600213,600

1,710,0001,700,000

35,00035,000

100,00060,000

302,400260,400

5,194,0804,131,300

203,880140,460

116,58073,920

4,144,2003,420,600

120,000120,000

695,520695,520

198,720198,720

1,490,4001,490,400

120,000120,000

204,741

550,010

210,000

115,713

20,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

25,000

20,000

30,000

30,000100,000

20,000

60,000

150,00050,000100,000420,000

5,000

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนร่วมกับเทศบาล

โครงการกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

โครงการกองทุนแม่
ของแผ่นดิน

โครงกรในการป้องกัน
และปราบปรามปัญหา
ยาเสพติดตามนโน
บายฯ

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

ค่าเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังซ่อม/เลือกตังทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมอันเป็นการส่ง
เสริมสตรี

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เทศบาลตําบลบ้านใต้
สัญจร

ค่าของขวัญของทีระลุึก
ของรางวัล หรือเงิน
รางวัล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,00030,000

5,0005,000

100,00040,000

1,160,000440,000

15,00010,000

280,000230,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนร่วมกับเทศบาล

โครงการกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

โครงการกองทุนแม่
ของแผ่นดิน

โครงกรในการป้องกัน
และปราบปรามปัญหา
ยาเสพติดตามนโน
บายฯ

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

ค่าเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังซ่อม/เลือกตังทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมอันเป็นการส่ง
เสริมสตรี

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เทศบาลตําบลบ้านใต้
สัญจร

ค่าของขวัญของทีระลุึก
ของรางวัล หรือเงิน
รางวัล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการสนับสนุนส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้อง
ถิน

โครงการเพือส่งเสริม
การจัดงานประเพณี
และวันสําคัญของท้อง
ถินและของชาติ

โครงการแผนทีภาษี

โครงการป้องกันโรค
ระบาดและโรคติดต่อ

โครงการบริหารการ
จัดการขยะแบบครบ
วงจร

โครงการตัดการ
ประชาสัมพันธ์เคลือน
ทีการให้ความรู้เกียว
กับการชําระภาษีต่างๆ

โครงการจัดส่งนักกีฬา
ทีอยู่ภายในเขตทต.
บ้านใต้เข้าแข่งขันกีฬา
ระดับอําเภอ

โครงการจัดตังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาด
ริน

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์

โครงการจัดงานวัน
รําลึกเสด็จประพาสต้น
รัชกาลที 5

โครงการจัดงานเนือง
ในงานผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ

โครงการจัดงานชัก
พระทางทะเล

โครงการจัดงานกีฬา
ทต.บ้านใต้ต่อต้านยา
เสพติด

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการสนับสนุนส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้อง
ถิน

โครงการเพือส่งเสริม
การจัดงานประเพณี
และวันสําคัญของท้อง
ถินและของชาติ

โครงการแผนทีภาษี

โครงการป้องกันโรค
ระบาดและโรคติดต่อ

โครงการบริหารการ
จัดการขยะแบบครบ
วงจร

โครงการตัดการ
ประชาสัมพันธ์เคลือน
ทีการให้ความรู้เกียว
กับการชําระภาษีต่างๆ

โครงการจัดส่งนักกีฬา
ทีอยู่ภายในเขตทต.
บ้านใต้เข้าแข่งขันกีฬา
ระดับอําเภอ

โครงการจัดตังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาด
ริน

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์

โครงการจัดงานวัน
รําลึกเสด็จประพาสต้น
รัชกาลที 5

โครงการจัดงานเนือง
ในงานผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ

โครงการจัดงานชัก
พระทางทะเล

โครงการจัดงานกีฬา
ทต.บ้านใต้ต่อต้านยา
เสพติด

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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200,000
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30,000

98,000

50,00050,000

20,000
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336,000

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขยา
เสพติด

โครงการอนุรักษ์สิง
แวดล้อมทางทะเล

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ศพด.
ทต.บ้านใต้

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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170,000100,000

110,00080,000

103,0005,000

370,000270,000
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336,000

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขยา
เสพติด

โครงการอนุรักษ์สิง
แวดล้อมทางทะเล

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน ศพด.
ทต.บ้านใต้

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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2,500

10,000

3,000

3,500

22,000

เครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เทปวัดระยะ

เครืองเชือมโลหะ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองสํารองไฟ
จํานวน 2 ชุด

เครืองสํารองไฟ
จํานวน 1 ชุด

เครืองพิมพ์เลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา 2
เครือง

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1
เครือง

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

เครืองพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีด Inkjet  จํานวน 1
เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 ชุด

เครืองคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองสแกนลายนิวมือ
จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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9,5009,500

2,500

10,000

12,00012,000

3,000

7,0007,000

4,3004,300

3,5003,500

3,500

4,2004,200

30,00030,000

30,00030,000

22,000

9,9009,900

เครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เทปวัดระยะ

เครืองเชือมโลหะ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองสํารองไฟ
จํานวน 2 ชุด

เครืองสํารองไฟ
จํานวน 1 ชุด

เครืองพิมพ์เลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา 2
เครือง

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1
เครือง

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

เครืองพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีด Inkjet  จํานวน 1
เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 ชุด

เครืองคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองสแกนลายนิวมือ
จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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428,600

1,190,800

65,000

1,108,000

225,000

2,205,000

3,000

28,000

โครงการก่อสร้างรัว
และปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูง พร้อม
เจาะบ่อบาดาลและ
ขยายเขตประปา หมู่ที
3

โครงการก่อสร้างแนว
กันตกบ้านเหนือบน
หมู่ที 3

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียมคสล.ถนน
สายบ้านค่าย-วังมวง
หมู่ที 2

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

กล้องถ่ายภาพนิงระบบ
ดิจิตอล

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เรือพายขนาด 6 ฝีพาย
จํานวน 3 ลํา

เต้นท์ พร้อมโครงเหล็ก

ครุภัณฑ์อืน

เครืองปัมนํา จํานวน 1
เครือง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

สว่านไฟฟ้า

เครืองขยายเสียงเคลือ
นทีแบบลากจูง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โต๊ะและเก้าอีา◌ําหรับ
รับประทานอาหาร

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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428,600

1,190,800

65,000

1,108,000

10,00010,000

225,000

120,000120,000

10,00010,000

2,205,000

3,000

10,00010,000

28,000

โครงการก่อสร้างรัว
และปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูง พร้อม
เจาะบ่อบาดาลและ
ขยายเขตประปา หมู่ที
3

โครงการก่อสร้างแนว
กันตกบ้านเหนือบน
หมู่ที 3

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียมคสล.ถนน
สายบ้านค่าย-วังมวง
หมู่ที 2

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

กล้องถ่ายภาพนิงระบบ
ดิจิตอล

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เรือพายขนาด 6 ฝีพาย
จํานวน 3 ลํา

เต้นท์ พร้อมโครงเหล็ก

ครุภัณฑ์อืน

เครืองปัมนํา จํานวน 1
เครือง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

สว่านไฟฟ้า

เครืองขยายเสียงเคลือ
นทีแบบลากจูง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โต๊ะและเก้าอีา◌ําหรับ
รับประทานอาหาร

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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2,458,0003,618,440375,0007,606,536270,0001,435,000449,9701,100,464

1,413,0001,202,056105,000135,000

75,00075,00029,970

158,000

158,000

535,000

154,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

รายจ่ายอืน

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา หมู่ที 2

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา หมุ่ที 5

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซม ถนนสายคลอง
ชมพู่-บ่อสามพรก

โครงการขยายเขต
ประปา หมู่ที 4

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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35,090,00017,776,590

2,855,056

179,970

70,00070,000

1,355,3701,355,370

158,000

158,000

535,000

154,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

รายจ่ายอืน

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา หมู่ที 2

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา หมุ่ที 5

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซม ถนนสายคลอง
ชมพู่-บ่อสามพรก

โครงการขยายเขต
ประปา หมู่ที 4

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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