เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ
พุทธศักราช ๒๕๕๖
ของ
เทศบาลเมืองท่าใหม่

สารบัญ
หน๎าที่
ส่วนที่ ๑
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจําย
ส่วนที่ ๒
บันทึกหลักการและเหตุผล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปี
ส่วนที่ ๓
ประมาณการรายรับ
รายจํายตามแผนงาน
ด๎านบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด๎านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการพาณิชย์
ด๎านการดาเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
รายละเอียดรายจํายตามหนํวยงาน
สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองชําง

๒
๑๘
๑๙
๒๒
๒๖
๒๙
๓๑
๓๓
๓๕
๓๘
๔๐
๔๒
๔๔
๔๖
๔๘
๕๖
๕๙
๗๐
๗๗
๘๑
๘๕

ส่วนที่ ๑
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของ
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

-๒-

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ทํานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทําใหมํ
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู๎บริหารเทศบาลจะได๎เสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปีตํอสภา
เทศบาลอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู๎บริหารเทศบาลจึงขอแถลงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังตํอไปนี้
๑. สถานะการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เทศบาลประมาณการรายรับไว๎ทั้งสิ้น ๑๐๑,๒๒๔,๒๐๐ บาท
แยกเป็นรายได๎ ๔๗,๒๒๔,๒๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได๎ประมาณการรายจํายไว๎
ทั้งสิ้น ๑๐๐,๒๗๑,๕๐๘ บาท ซึ่งต่ากวําประมาณการรายรับที่ตั้งไว๎ ๙๕๒,๖๙๒ บาท เทศบาลมีเงินฝาก ก.ส.ท.
ทั้งสิ้น ๑๖,๗๕๓,๘๔๓.๙๑ บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น ๖๒,๘๒๔,๕๙๒.๙๕ บาท เป็นรายได๎
๔๖,๔๔๐,๑๔๓.๙๕ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๖,๓๘๔,๔๔๙ บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ - บาท
รายรับจริงต่ากวําประมาณการที่ตั้งไว๎ ๒๐,๐๑๐,๖๐๗.๐๕ บาท และมีรายจํายทั้งสิ้น ๕๘,๘๔๙,๕๒๑.๗๓ บาท
ต่ากวําประมาณการที่ตั้งไว๎ ๒๓,๗๒๕,๗๓๘.๒๗ บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เทศบาลมีรายรับในระยะหกเดือนแรกเป็นเงิน ๓๕,๗๕๓,๕๘๑.๓๙ บาท
ต่ากวําประมาณการที่เฉลี่ยไว๎ในปีที่แล๎วในระยะเวลาเดียวกัน เป็นเงิน ๕,๖๖๔,๐๑๘.๖๑ บาท และเทศบาลได๎
จํายเงินในระยะหกเดือนแรกเป็นเงิน ๒๕,๐๔๕,๑๗๕.๒๕ บาท ต่ากวําประมาณการเฉลี่ยที่ตั้งไว๎ในปีที่แล๎วใน
ระยะเวลาเดียวกัน เป็นเงิน ๑๖,๒๔๒,๔๕๔.๗๕ บาท เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เทศบาลมีเงินสะสมอยูํ
๓๖,๕๔๓,๔๔๖.๙๘ บาท ได๎นามาใช๎จํายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ( ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ) เป็นเงิน
๒,๕๐๔,๐๒๘ บาท คงเหลือเงินสะสมอยูํ เป็นเงิน ๓๔,๐๓๙,๔๑๘.๙๘ บาท

-๓๒.๑ รายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น ๑๐๑,๒๒๔,๒๐๐.๐๐ บาท
รายรับ
ก. รายได้ภาษีอากร
๑. หมวดภาษีอากร
๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๑.๒ ภาษีบารุงท๎องที่
๑.๓ ภาษีปูาย
๑.๔ อากรการฆําสัตว์
๑.๕ ภาษีมูลคําเพิ่ม
๑.๖ ภาษีมูลคําเพิ่ม ๑ ใน ๙
๑.๗ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
๑.๘ ภาษีสุรา
๑.๙ ภาษีสรรพสามิต
๑.๑๐ คําภาคหลวงแรํ
๑.๑๑ คําภาคหลวงแรํ
ปิโตรเลียม
๑.๑๒ คําธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมที่ดิน
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
๑. หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ
และใบอนุญาต
๑.๑ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ฆําสัตว์และจาหนํายเนื้อสัตว์
๑.๒ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตขายสุรา
๑.๓ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการพนัน
๑.๔ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุม อาคาร
๑.๕ คําธรรมเนียมเก็บและ
ขนขยะมูลฝอย
๑.๖ คําธรรมเนียมเก็บและ
ขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

รับจริง
ปี ๒๕๕๔

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๕

๔๒,๕๙๔,๐๕๖
๑,๔๔๖,๐๕๙
๑๔๒,๑๔๗
๒๑๘,๓๖๘
๓๒,๕๘๒
๓๐,๖๑๖,๕๒๒
๒,๗๗๕,๘๙๖
๑,๔๑๒,๑๕๕
๓,๔๐๓,๐๒๔
๘๗,๐๐๔
๗๗,๓๙๖

๒๑
๔๖
๐๖
๘๘
๕๒
๗๒

๒,๓๘๒,๘๙๘

-

๑๔
๙๘
๙๐
๕๕

๔๔,๖๔๔,๕๐๐
๑,๓๘๐,๐๐๐
๑๔๕,๐๐๐
๑๙๕,๐๐๐
๓๓,๕๐๐
๓๓,๕๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๗๒,๐๐๐
๑,๓๐๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
๕๔,๐๐๐
๖๕,๐๐๐

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๖
-

๔๓,๑๒๒,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๓๑,๐๐๐,๐๐๐
๒,๘๐๐,๐๐๐
๑,๔๒๐,๐๐๐
๓,๔๐๐,๐๐๐
๘๗,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

หมาย
เหตุ
-

๑,๙๐๐,๐๐๐ -

๒,๔๐๐,๐๐๐ -

๑,๐๐๔,๓๐๐ -

๑,๖๒๑,๐๐๐ -

๖๐,๓๐๐ -

๖๐,๐๐๐ -

๒,๕๘๕ ๐๕

๓,๐๐๐ -

๓,๐๐๐ -

-

๑,๐๐๐ -

๒,๐๐๐ -

๒๐,๐๐๐ -

๑๕,๐๐๐ -

๑,๖๑๐,๓๖๖ ๔๐
๕๘,๑๑๐

-

๑๕,๒๕๕ ๐๕
๗๔๗,๔๒๕

-

๒๐๐,๐๐๐ -

๗๕๐,๐๐๐ -

๙๘,๒๐๐

-

๙๐,๐๐๐ -

๙๘,๐๐๐ -

-๔รายรับ
๑.๗ คําจาหนํายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไมํเกิน
๒๐๐ ตร.ม
๑.๘ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ทะเบียนราษฎร
๑.๙ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตร
ประจาตัวประชาชน
๑.๑๐ คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมาย
จราจรทางบก
๑.๑๑ คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมาย
วําด๎วยการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย
๑.๑๒ คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมาย
และข๎อบังคับท๎องถิ่น
๑.๑๓ คําปรับผิดสัญญา
๑.๑๔ คําปรับอื่น ๆ
๑.๑๕ คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร
๑.๑๖ คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
โฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง
๑.๑๗ คําใบอนุญาตอื่น ๆ
๒. หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน
๒.๑ คําเชําที่ขายของในตลาด
๒.๒ คําเชําส๎วมสาธารณะ
๒.๓ ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
๒.๔ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

รับจริง
ปี ๒๕๕๔
๕๓,๗๐๐ -

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๕
๔๖,๐๐๐ -

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๖
๕๔,๐๐๐ -

๑๐,๖๕๐

-

๒๐,๐๐๐ -

๑๐,๐๐๐ -

๒๒,๖๐๐

-

๑๐,๐๐๐ -

๒๓,๐๐๐ -

๕๒,๔๐๐

-

๘๘,๐๐๐ -

๕๓,๐๐๐ -

๖,๖๒๐

-

๓๗๐,๐๓๑ ๓๐
๖,๕๖๐ ๑,๔๔๐ ๗๙๐

-

๑๖๔,๐๐๐
๑,๓๗๔,๖๔๕ ๓๔
๘๖๒,๑๖๒ ๑๙,๒๐๐ ๕๒,๔๙๕ ๗๖
๔๔๐,๗๘๗ ๕๘

๑,๐๐๐ -

-

๕,๐๐๐ -

๗,๐๐๐ -

๓๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๒,๐๐๐ -

๓๗๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๒,๐๐๐ -

๒,๐๐๐ -

๒,๐๐๐ -

๑๕๐,๐๐๐
๑,๒๐๙,๒๐๐
๙๕๐,๐๐๐
๑๙,๒๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

-

๑๖๕,๐๐๐
๑,๓๙๙,๒๐๐
๘๗๐,๐๐๐
๑๙,๒๐๐
๖๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐

-

หมาย
เหตุ

-๕รายรับ
๓. หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด
๓.๑ เงินที่มีผู๎อุทิศให๎
๓.๒ คําขายแบบแปลน
๓.๓ คําจาหนํายแบบพิมพ์และ
คาร๎อง
๓.๔ คําบริการสระน้า
๓.๕ คําไฟฟูา
๓.๖ รายได๎เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
๔. หมวดรายได๎จากทุน
๔.๑ คําขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ค. เงินช่วยเหลือ
หมวดเงินอุดหนุน
๑. เงินอุดหนุนทั่วไป

รวมทั้งสิ้น

รับจริง
ปี ๒๕๕๔
๘๖๑,๐๗๖
๑๙,๘๐๐
๒๙๑,๑๐๐
๖,๒๕๕

-

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๕
๖๓๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

-

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๖
๘๘๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๗,๐๐๐

-

-

๓๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

-

๓๒๓,๒๕๐
๙๕,๘๖๙
๑๒๔,๘๐๒
-

-

๒๕๐,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐

๑๖,๓๘๔,๔๔๙

-

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ -

๖๒,๘๒๔,๕๙๒ ๙๕

หมาย
เหตุ

๕๔,๐๐๐,๐๐๐ -

๘๒,๗๖๓,๐๐๐ - ๑๐๑,๒๒๔,๒๐๐ -

-๖๒.๒ รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด๎าน / แผนงาน
ด๎านบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
ด๎านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการพาณิชย์
ด๎านการดาเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง

จํายจริง
ปี ๒๕๕๔

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๕

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๖

๑๕,๕๘๖,๑๓๔ ๕๑
๔,๒๙๙,๘๐๑ ๑๖

๒๑,๒๐๒,๙๔๗ - ๒๓,๘๓๐,๒๑๒ ๕,๘๒๓,๖๔๐ - ๕,๘๙๕,๗๗๖ -

๘,๖๔๑,๙๙๒
๒,๓๖๗,๖๘๖
๑๗,๓๕๒,๘๑๒
๑,๒๔๔,๖๐๙

๑๕,๔๙๒,๒๘๐
๒,๖๗๘,๖๘๐
๒๐,๘๒๓,๘๗๒
๒,๑๕๙,๒๔๐

๕๒
๙๐
๗๗
๙๙

- ๔๑,๑๕๗,๔๘๔ - ๒,๕๔๙,๙๐๐ - ๑๔,๑๓๙,๕๘๐ - ๒,๓๒๗,๙๖๐ -

๙,๘๖๐ ๒,๒๑๐,๗๖๖ ๕๓

๖๐,๐๐๐ ๔,๒๗๑,๕๗๐ -

๖๐,๐๐๐ ๓,๗๙๒,๕๒๐ -

๘๕๒,๔๙๕ ๔๖

๑,๗๐๖,๙๐๐ -

๒,๑๗๖,๘๘๐ -

๘,๒๑๖,๓๑๖ ๕๐

๘,๓๕๖,๑๓๑ -

๔,๓๔๑,๑๙๖ -

หมาย
เหตุ

-๗–
๒.๓ รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
หมวด
๑. รายจํายงบกลาง
๒. หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจา
๓. หมวดคําจ๎างชั่วคราว
๔. หมวดคําตอบแทน ใช๎สอย และวัสดุ
๕. หมวดคําสาธารณูปโภค
๖. หมวดเงินอุดหนุน
๗. หมวดรายจํายอื่น
๘. หมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง

จํายจริง
ปี ๒๕๕๔
๕,๕๑๒,๙๓๖ ๔๙
๑๗,๖๔๙,๒๕๐ ๗,๖๖๐,๙๔๒ ๑๗,๕๒๙,๓๒๕ ๔๙
๑,๔๘๘,๔๑๕ ๗๕
๔๕๐,๑๓๐ ๑๒,๙๗๒ ๘,๕๔๕,๕๕๐ -

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๕
๔,๓๒๖,๑๘๙
๒๑,๐๘๙,๙๒๔
๙,๐๐๘,๔๘๐
๓๑,๔๗๘,๒๐๓
๓,๐๔๒,๗๐๐
๑,๘๖๒,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐
๑๑,๖๐๓,๕๐๐

-

งบประมาณ
ปี ๒๕๕๖
๔,๓๔๑,๑๙๖
๔๙,๕๘๒,๒๕๒
๖,๓๓๖,๐๐๐
๓๔,๒๐๒,๔๖๐
๓,๑๑๔,๖๐๐
๕๕๕,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐
๒,๐๓๐,๐๐๐

หมาย
เหตุ
-

๒.๔ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นาไปตั้งงบประมาณ)
จํายจาก
๑.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการ
-

ปี ๒๕๕๔
(เป็นเงิน/
บาท)

ปี ๒๕๕๕
(เป็นเงิน/
บาท)

- ๘ จํายจาก
๒.เงินจํายขาดเงินสะสม

๓.เงินกู๎

๔. เงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข๎มแข็ง ๒๕๕๕)

รายการ
๒.๑ คําติดตั้งมุ๎งลวดหน๎าตํางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒.๒ คําปรับปรุงผิวจราจรถนนสัมปทานเชื่อม
ถนนสรรพกิจ

ปี ๒๕๕๔
(เป็นเงิน/
บาท)
๑๙,๗๐๐

ปี ๒๕๕๕
(เป็นเงิน/
บาท)
๑,๙๙๕,๐๐๐ -

-

๓.๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสาธารณประโยชน์ แยกจากถนนสาย
ไผํล๎อม- สนามบิน

๒๗๔,๐๐๐

-

๓.ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๖
๓.๑ คํากํอสร๎างสระวํายน้าพร๎อมอัฒจรรย์ เป็นเงินจานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่
๕/๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ งวดที่ ๕ แยกเป็นเงินต๎น ๑,๔๗๗,๓๒๕.๒๒ บาท ดอกเบี้ย
๕๙,๐๖๘.๒๗ บาท

-๙๔.รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจํายจากรายได๎ไมํรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

เงินเดือน
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น ๑๘,๖๐๘,๙๓๒ บาท
คําจ๎างประจา
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น ๒,๗๓๑,๗๗๖ บาท
คําจ๎างชั่วคราว
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น ๕,๙๐๔,๐๐๐ บาท
คํารักษาพยาบาล
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
๓๓๕,๐๐๐ บาท
คําเชําบ๎าน
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
๕๐,๐๐๐ บาท
คําชํวยเหลือบุตร
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
บาท
คําเลําเรียนบุตร
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
๒๔๓,๐๐๐ บาท
เงินชํวยคําครองชีพผู๎รับบานาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นที่มิใชํตาแหนํงครู
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
๓๐๔,๙๕๖ บาท
(๙) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
๕๔๗,๒๐๐ บาท
(๑๐) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
๙๔๔,๐๘๔ บาท
(๑๑) เงินรางวัลประจาปี
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๒) เงินบาเหน็จลูกจ๎างประจา ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

บาท

๓๑,๖๖๘,๙๔๘ บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร๎อยละ ๓๑.๕๘ ของเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑๐ ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ชื่อโครงการ
๑. โครงการผลิตพยาบาลในชุมชน

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
๓๐,๐๐๐
แผนงานงบกลาง
สานักปลัดเทศบาล

๒. โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาโท
๓. เงินอุดหนุนสาหรับเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์

๗๐,๐๐๐

แผนงานงบกลาง

สานักปลัดเทศบาล

๒๑๖,๐๐๐

แผนงานงบกลาง

สานักปลัดเทศบาล

๑,๐๐๐,๐๐๐

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

สานักปลัดเทศบาล

๑๐,๐๐๐

สานักปลัดเทศบาล

๔. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตํางประเทศ
ของคณะผู๎บริหาร หัวหน๎าสํวนการงาน
ของเทศบาล
๕. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)
๖. ฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง
๗. จัดตั้งจุดตรวจภายในเขตเทศบาล

๒๐,๐๐๐

๘. ฝึกอบรมปูองกันและระงับอัคคีภัย
ให๎กับเยาวชนในโรงเรียนของเทศบาล
๙. สนับสนุนกิจกรรมของกาชาดและ
ประชาสัมพันธ์งานของจังหวัด
๑๐. อุดหนุนการดาเนินงานกิจการยาม
ท๎องถิ่น
๑๑.จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่

๓๐,๐๐๐

๑๒. โครงการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา
๑๓. โครงการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
๑๔. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๑๕. โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียน
การสอนและวิชาการ
๑๖. โครงการแขํงขันคนเกํง
๑๗. โครงการวัดผลประเมินผล

๔,๐๐๐

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร
งานทั่วไป
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร
งานทั่วไป
แผนงานการศึกษา

๑๐๐,๐๐๐

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

๓๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

๑๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๙๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา

- ๑๑ ชื่อโครงการ
จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
๑๘. โครงการนิเทศการศึกษา
๕,๐๐๐
แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
๑๙. โครงการจัดการศึกษาเด็กกํอนวัยเรียน ๑๐,๐๐๐ แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
๒๐. โครงการแขํงขันกีฬาหนํวยงาน
๑๐๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
สัมพันธ์
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๒๑. โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กร
๕๕๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
ปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๒๒. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ
๑๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
เพื่อเยาวชน
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๒๓. โครงการแขํงขันกีฬาเยาวชนและ
๑๐๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
ประชาชน
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๒๔. โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนใน
๒๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
สังกัดเทศบาล
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๒๕. โครงการแขํงขันวิ่งมินิมาราธอน
๒๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๒๖. โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนยํอย
๕๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองทําใหมํ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๒๗. โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์
๕๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ศาสนาวัฒนธรรม
สิ่งแวดล๎อม
และนันทนาการ
๒๘. โครงการจัดกิจกรรมสํงเสริมและ
๕๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
สนับสนุนให๎ชุมชนออกกาลังกาย
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๒๙. โครงการวันขึ้นปีใหมํ
๒๕,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๓๐. โครงการงานวันเด็ก
๑๐๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

- ๑๒ ชื่อโครงการ
๓๑. โครงการวันสงกรานต์

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
๖๐๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๓๒. โครงการวันผลไม๎
๒๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๓๓. โครงการวันเข๎าพรรษา
๕๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๓๔. โครงการวันออกพรรษา
๒๕,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๓๕. โครงการวันลอยกระทง
๕๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๓๖. โครงการผ๎าปุาวันเพ็ญ เดือน ๑๒
๖,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๓๗.อุดหนุนการจัดงานแขํงขันกีฬานักเรียน ๕๐,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศ
ศาสนาวัฒนธรรม
ไทย
และนันทนาการ
๓๘. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงาน
๑๕,๐๐๐
แผนงานการ
กองการศึกษา
เทศกาลของดีเมืองจันท์
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๓๙.โครงการจัดจ๎างครูฝึกสอนดนตรีสากล ๑๖๐,๐๐๐ แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
และดนตรีไทย
๔๐. โครงการจัดทาข๎อสอบปลายภาคเรียน ๑๐,๐๐๐ แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
และปลายปีการศึกษาระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา
๔๑. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุม
๑๐,๐๐๐
แผนงาน
กองสาธารณสุข ฯ
โรคเอดส์
สาธารณสุข
๔๒. โครงการดวงตาแจํมใสเทิดไท๎องค์
๓๐,๐๐๐
แผนงาน
กองสาธารณสุข ฯ
ราชัน
สาธารณสุข
๔๓. โครงการสนับสนุนชมรมสํงเสริม
๔๓,๒๐๐
แผนงาน
กองสาธารณสุข ฯ
สุขภาพ
สาธารณสุข

- ๑๓ ชื่อโครงการ
๔๔. โครงการรณรงค์วันทาความสะอาด
๔๕. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
๔๖.โครงการตรวจค๎นด๎านภาวะโลหิตจาง
ในเด็กนักเรียน
๔๗. โครงการตรวจสุขภาพอนามัยเด็ก
นักเรียนและสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันโรค
๔๘. โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัย
ทารกแรกเกิด
๔๙. โครงการสํงเสริมสุขภาพ
๕๐. โครงการรณรงค์ให๎ความรู๎กลุํมเสี่ยง
ด๎านโรคติดตํอและสารเสพติด
๕๑. โครงการตรวจสอบความปลอดภัยใน
อาหาร
๕๒. โครงการรณรงค์หลีกเลี่ยงการใช๎
สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่สร๎างปัญหาฯ
๕๓. โครงการประชาสัมพันธ์ขยะ
อันตราย
๕๔. โครงการรณรงค์สถานประกอบการ
ให๎บาบัดน้าเสียกํอนปลํอยทิ้ง
๕๕. โครงการตรวจแนะนาสถาน
ประกอบการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕
๕๖.โครงการตรวจสอบความปลอดภัย
ในเนื้อสุกรกํอนออกจาหนําย
๕๗. โครงการรณรงค์ให๎ความรู๎กลุํม
ผู๎ประกอบการด๎านอาหาร
๕๘. โครงการประชาสัมพันธ์จุลินทรีย์ชํวย
บาบัดน้าเสีย
๕๙. โครงการให๎ความรู๎อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาปี
๖๐. โครงการจัดหาถังรองรับมูลฝอย

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
๕,๐๐๐
แผนงานเคหะ
กองสาธารณสุข ฯ
และชุมชน
๕,๐๐๐
แผนงานเคหะ
กองสาธารณสุข ฯ
และชุมชน
๑,๐๐๐
แผนงาน
กองสาธารณสุข ฯ
สาธารณสุข
๒,๐๐๐
แผนงาน
กองสาธารณสุข ฯ
สาธารณสุข
๑๐,๐๐๐
แผนงาน
กองสาธารณสุข ฯ
สาธารณสุข
๒๐,๐๐๐
แผนงาน
กองสาธารณสุข ฯ
สาธารณสุข
๒๕,๐๐๐
แผนงาน
กองสาธารณสุข ฯ
สาธารณสุข
๕,๐๐๐
แผนงาน
กองสาธารณสุข ฯ
สาธารณสุข
๒,๐๐๐
แผนงานเคหะ
กองสาธารณสุข ฯ
และชุมชน
๕,๐๐๐
แผนงานเคหะ
กองสาธารณสุข ฯ
และชุมชน
๒,๐๐๐
แผนงานเคหะ
กองสาธารณสุข ฯ
และชุมชน
๒,๐๐๐
แผนงาน
กองสาธารณสุข ฯ
สาธารณสุข
๒,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๗๑,๐๐๐

แผนงาน
การพาณิชย์
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงานเคหะ
และชุมชน

กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ

- ๑๔ ชื่อโครงการ
๖๑. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์สาหรับ
บริการประชาชนและซื้อยาเม็ดเสริม
ธาตุเหล็กให๎เด็กนักเรียน
๖๒. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ด๎านการ
ปูองกันและควบคุมโรคในสัตว์
๖๓. โครงการควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ๎า
๖๔. โครงการจัดซื้อน้ายาฆําเชื้อโรคและ
ดับกลิ่นฯลฯ
๖๕. โครงการควบคุมและกาจัดหนู

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
๒๐,๐๐๐
แผนงาน
กองสาธารณสุข ฯ
สาธารณสุข

๖๖. โครงการจัดซื้อเคมีภัณฑ์กาจัดยุง

๗๕,๐๐๐

๖๗. โครงการจัดซื้อเคมีภัณฑ์กาจัดลูกน้า
ยุงลาย
๖๘. โครงการจัดซื้อเคมีภัณฑ์กาจัด
แมลงวัน
๖๙.โครงการพัฒนาระบบการสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน
๗๐.คําใช๎จํายปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๒

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๘๙๗,๐๐๐

๗๑. โครงการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์

๗๐,๐๐๐

๗๒. โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด

๑๐,๐๐๐

๗๓. โครงการเทศบาลสัญจร

๗๐,๐๐๐

๗๔.โครงการสารวจความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.)

๔๐,๐๐๐

๗๕. โครงการชุมชนสัมพันธ์

๑๐๐,๐๐๐

แผนงาน
การพาณิชย์
แผนงาน
การพาณิชย์
แผนงาน
การพาณิชย์
แผนงาน
การพาณิชย์
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
การพาณิชย์
แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน

กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

- ๑๕ ชื่อโครงการ
๗๖. โครงการฝึกอบรมอาชีพ
๗๗. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการชุมชน
๗๘.โครงการสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมของชุมชน
๗๙.โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่ม
ศักยภาพในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดของ ศพส.จ.จันทบุรี
๘๐.โครงการสนับสนุนกองทุนแมํของ
แผํนดิน
๘๑. คําใช๎จํายในการสงเคราะห์
ผู๎ด๎อยโอกาส
๘๒. คําใช๎จํายในการชํวยเหลือผู๎ประสบ
สาธารณภัย
๘๓. โครงการจัดทาวารสารเทศบาล
และสื่อตําง ๆ
๘๔. โครงการปรับปรุงระบบลาโพง
เสียงตามสาย
๘๕. โครงการเชําพื้นที่เว็บไซต์ของ
เทศบาล
๘๖. โครงการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
๘๗. โครงการสํงเสริมสนับสนุนและ
จัดทากิจกรรมในการจัดทาแผนชุมชน
๘๘. โครงการจัดทาเวทีประชาคมท๎องถิ่น
๘๙.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
๒๐,๐๐๐
แผนงานสร๎าง
กองสวัสดิการสังคม
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
๕๕๐,๐๐๐
แผนงานสร๎าง
กองสวัสดิการสังคม
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
๕๐,๐๐๐
แผนงานสร๎าง
กองสวัสดิการสังคม
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
๓๐๐,๐๐๐
แผนงานสร๎าง
กองสวัสดิการสังคม
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
๑๕,๐๐๐
แผนงานสร๎าง
กองสวัสดิการสังคม
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
๓๐,๐๐๐
แผนงานสังคม
กองสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์
๓๐,๐๐๐
แผนงานสังคม
กองสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์
๑๕๐,๐๐๐ แผนงานบริหาร
กองวิชาการ ฯ
งานทั่วไป
๑๐๐,๐๐๐ แผนงานบริหาร
กองวิชาการ ฯ
งานทั่วไป
๑๔,๐๐๐
แผนงานบริหาร
กองวิชาการ ฯ
งานทั่วไป
๙๐,๐๐๐
แผนงานบริหาร
กองวิชาการ ฯ
งานทั่วไป
๑๒,๐๐๐
แผนงานบริหาร
กองวิชาการ ฯ
งานทั่วไป
๑๒,๐๐๐
แผนงานบริหาร
กองวิชาการ ฯ
งานทั่วไป
๓๑,๐๐๐
แผนงานเคหะ
กองชําง
และชุมชน

- ๑๖ ชื่อโครงการ
๙๐.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
๙๑.โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
๙๒.โครงการจัดซื้อที่ดินขยายสวน
สาธารณะหนองโขยง
๙๓.โครงการกํอสร๎างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสัมปทาน ซอย ๑
(ข๎างร๎านสาธิตา)

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
๔๑,๐๐๐
แผนงานเคหะ
กองชําง
และชุมชน
๓๑,๐๐๐
แผนงานเคหะ
กองชําง
และชุมชน
๔๕๐,๐๐๐
แผนงานเคหะ
กองชําง
และชุมชน
๕๕๐,๐๐๐
แผนงานเคหะ
กองชําง
และชุมชน

นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่

- ๑๗ -

ส่วนที่ ๒
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของ
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

- ๑๘ -

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๖
ของเทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
------------------หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม ๑๐๐,๒๗๑,๕๐๘ บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ก. ด้านบริหารทั่วไป
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม ๒๓,๘๓๐,๒๑๒
ยอดรวม ๕,๘๙๕,๗๗๖

บาท
บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
๑. แผนงานการศึกษา
๒. แผนงานสาธารณสุข
๓. แผนงานเคหะและชุมชน
๔. แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์
๖.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม ๔๑,๑๕๗,๔๘๔ บาท
ยอดรวม ๒,๕๔๙,๙๐๐ บาท
ยอดรวม ๑๔,๑๓๙,๕๘๐ บาท
ยอดรวม ๒,๓๒๗,๙๖๐ บาท
ยอดรวม
๖๐,๐๐๐ บาท
ยอดรวม ๓,๗๙๒,๕๒๐ บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ
๑. แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม

๒,๑๗๖,๘๘๐ บาท

ยอดรวม

๔,๓๔๑,๑๙๖

ง. ด้านการดาเนินงานอื่น
๑. แผนงานงบกลาง

บาท

เหตุผล
เพื่อใช๎ในการดาเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองทําใหมํ ที่ได๎วางแผนไว๎ตามแผน
พัฒนาท๎องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทําใหมํได๎พิจารณาเห็นชอบตํอไป

- ๑๙ -

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของเทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
------------------โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๒ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว๎ โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลเมืองทําใหมํ และโดยความเห็นชอบของผู๎วําราชการจังหวัดจันทบุรี ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑. เทศบัญญัตินี้ เรียกวํา เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ข๎อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓. งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให๎ตั้งจํายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
๑๐๐,๒๗๑,๕๐๘ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี้
ข๎อ ๔. งบประมาณรายจํายทั่วไป
ด๎านบริหารทั่วไป
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม ๒๓,๘๓๐,๒๑๒ บาท
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม ๕,๘๙๕,๗๗๖ บาท
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
๔.๓ แผนงานการศึกษา
ยอดรวม ๔๑,๑๕๗,๔๘๔ บาท
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม ๒,๕๔๙,๙๐๐ บาท
๔.๕ แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม ๑๔,๑๓๙,๕๘๐ บาท
๔.๖ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ยอดรวม ๒,๓๒๗,๙๖๐ บาท
๔.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
๖๐,๐๐๐ บาท
๔.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม ๓,๗๙๒,๕๒๐ บาท
ด๎านการเศรษฐกิจ
๔.๙ แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม ๒,๑๗๖,๘๘๐ บาท
ด๎านการดาเนินงานอื่น
๔.๑๐ แผนงานงบกลาง
ยอดรวม ๔,๓๔๑,๑๙๖ บาท
ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในสํวนที่ ๓

- ๒๐ ข๎อ ๕. ให๎นายกเทศมนตรีเมืองทําใหมํ ปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณที่ได๎รับความเห็นชอบให๎
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจํายเงินของเทศบาล
ข๎อ ๖. ให๎นายกเทศมนตรีเมืองทําใหมํ มีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงนาม)

วัลลภ ตั้งรักษาสัตย์

(นายวัลลภ ตั้งรักษาสัตย์)
ตาแหนํง นายกเทศมนตรีเมืองทําใหมํ
เห็นชอบ
(ลงนาม)

เกรียงเดช เข็มทอง
( นายเกรียงเดช เข็มทอง )
รองผู๎วําราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู๎วําราชการจังหวัดจันทบุรี

- ๒๑ -

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของ
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

- ๒๒ -

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

๑๐๑,๒๒๔,๒๐๐ บาท

ก. รายได้ภาษีอากร
๑. หมวดภาษีอากร
รวม ๔๓,๑๒๒,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณสูงกวํากับปีที่แล๎ว จานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ภาษีบารุงท๎องที่
จานวน
๑๕๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณสูงกวํากับปีที่แล๎ว จานวน ๕,๐๐๐ บาท
๑.๓ ภาษีปูาย
จานวน
๒๕๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๕๕,๐๐๐ บาท
๑.๔ อากรการฆําสัตว์
จานวน
๓๕,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณต่ากวําปีที่แล๎ว จานวน ๑,๕๐๐ บาท
๑.๕ ภาษีมูลคําเพิ่ม
จานวน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑.๖ ภาษีมูลคําเพิ่ม ๑ ใน ๙
จานวน
๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมากที่
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑.๗ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน
บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑.๘ ภาษีสุรา
จานวน
๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑.๙ ภาษีสรรพสามิต
จานวน
๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑.๑๐ คําภาคหลวงแรํ
จานวน
๘๗,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- ๒๓ ๑.๑๑ คําภาคหลวงแรํปิโตรเลียม
จานวน
๘๐,๐๐๐
บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑.๑๒ คําธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน
จานวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
๑. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รวม ๑,๖๒๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง

๑.๑ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆําสัตว์และจาหนํายเนื้อสัตว์
ตั้งงบประมาณต่ากวําปีที่แล๎ว จานวน ๓๐๐ บาท
๑.๒ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
ตั้งงบประมาณเทํากับปีที่แล๎ว
๑.๓ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๑,๐๐๐ บาท
๑.๔ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารแบบอาคาร
ตั้งงบประมาณต่ากวําปีที่แล๎ว จานวน ๕,๐๐๐ บาท
๑.๕ คําธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๖ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๘,๐๐๐ บาท
๑.๗ คําจาหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไมํเกิน ๒๐๐ ตร.ม
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๘,๐๐๐ บาท
๑.๘ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
ตั้งงบประมาณต่ากวําปีที่แล๎ว จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๙ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๑๓,๐๐๐ บาท

จานวน

๖๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๓,๐๐๐ บาท

จานวน

๒,๐๐๐ บาท

จานวน

๑๕,๐๐๐ บาท

จานวน

๗๕๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๙๘,๐๐๐ บาท

จานวน

๕๔,๐๐๐ บาท

จานวน

๑๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๒๓,๐๐๐ บาท

- ๒๔ คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง

๑.๑๐ คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จานวน
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๓๕,๐๐๐ บาท
๑.๑๑ คําปรับผู๎กระทาผิดวําด๎วยกฎหมายปูองกัน
จานวน
และระงับอัคคีภัย
ตั้งงบประมาณเทํากับปีที่แล๎ว
๑.๑๒ คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมายและข๎อบังคับท๎องถิ่น
จานวน
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๒,๐๐๐ บาท
๑.๑๓ คําปรับผิดสัญญา
จานวน
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
๑.๑๔ คําปรับอื่น ๆ
จานวน
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๑,๐๐๐ บาท
๑.๑๕ คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จานวน
ตั้งงบประมาณเทํากับปีที่แล๎ว
๑.๑๖ คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง จานวน
ตั้งงบประมาณเทํากับปีที่แล๎ว
๑.๑๗ คําใบอนุญาตอื่น ๆ
จานวน
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง

๒.๑ คําเชําที่ขายของในตลาด
ตั้งงบประมาณต่ากวําปีที่แล๎ว จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ คําเชําส๎วมสาธารณะ
ตั้งงบประมาณเทํากับปีที่แล๎ว
๒.๓ ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

รวม

๕๓,๐๐๐

บาท

-

บาท

๗,๐๐๐

บาท

๓๗๐,๐๐๐

บาท

๗,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑๖๕,๐๐๐ บาท

๑,๓๙๙,๒๐๐ บาท

แยกเป็น

จานวน

๘๗๐,๐๐๐

บาท

จานวน

๑๙,๒๐๐

บาท

จานวน

๖๐,๐๐๐

บาท

จานวน

๔๕๐,๐๐๐

บาท

- ๒๕ ๓. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

๘๘๒,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๓.๑ เงินที่มีผู๎อุทิศให๎
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณต่ากวําปีที่แล๎ว จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ คําขายแบบแปลน
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๒๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ คําจาหนํายแบบพิมพ์และคาร๎อง
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณต่ากวําปีที่แล๎ว จานวน ๓,๐๐๐ บาท
๓.๔ คําบริการสระน้า
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
๓.๕ คําไฟฟูา
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๓๕,๐๐๐ บาท
๓.๖ รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎ว จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๔. หมวดรายได้จากทุน

จานวน

๗,๐๐๐ บาท

จานวน

๓๓๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๑๐๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๑๒๕,๐๐๐ บาท

๔.๑ คําขายทอดตลาดทรัพย์สิน
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณต่ากวําปีที่แล๎ว จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท

จานวน

๒๐๐,๐๐๐ บาท

ค.เงินช่วยเหลือ
๑.เงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- ๒๖ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให๎การบริหารงานด๎านบุคคลของเทศบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
๒.เพื่อให๎การบริหารงานด๎านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
๓.เพื่อให๎การบริหารงานเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร และบัตรประจาตัวประชาชน
เป็นไปโดยถูกต๎อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๔.เพื่อให๎การบริหารงานด๎านการจัดเก็บสถิติ ข๎อมูล ตลอดจนการวางแผนพัฒนา
เทศบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
๕.เพื่อให๎งานด๎านกฎหมายและการจัดทานิติกรรมตําง ๆ ของเทศบาล
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
๖.เพื่อให๎การบริหารงานด๎านการคลัง การเงินและบัญชี และการจัดเก็บรายได๎ของ
เทศบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทา
๑.บริการด๎านบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง งานบรรจุแตํงตั้ง โอน ย๎าย
เลื่อนระดับ ทะเบียนประวัติ และงานพัฒนาบุคลากรตําง ๆ
๒.ดาเนินงานด๎านสารบรรณ เลขานุการ งานประชุมสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร
เทศบาล
๓.งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จัดทาคาสั่งและประกาศเทศบาล ให๎กองหรือฝุายตําง ๆ
ทราบ
๔.จัดทาทะเบียนบ๎าน บัตรประจาตัวประชาชน และให๎บริการข๎อมูลขําวสารแกํ
ประชาชน
๕.จัดเก็บสถิติข๎อมูล จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล และจัดทางบประมาณ
๖.ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน จัดทาประกาศตําง ๆ
๗.จัดทานิติกรรมตําง ๆ รวบรวมข๎อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการตาม
กฎหมาย

- ๒๗ ๘.งานวางแผนการจัดเก็บรายได๎ ประเมินและกาหนดคําภาษี คําธรรมเนียมในเบื้องต๎น
๙.งานจัดทาหนังสือแจ๎งเตือนผู๎เสียภาษี
๑๐. ตรวจสอบการเบิกจํายเงินทุกประเภท จัดซื้อ จัดจ๎าง และจัดทาทะเบียนพัสดุตําง ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. สานักปลัดเทศบาล
๒. กองวิชาการและแผนงาน
๓. กองคลัง

งบประมาณ ๑๗,๙๙๖,๑๗๒
งบประมาณ ๒,๙๓๘,๓๐๐
งบประมาณ ๒,๘๙๕,๗๔๐

บาท
บาท
บาท

- ๒๘ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.งานบริหารทั่วไป
๒.งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ประจา
๖,๙๓๔,๘๑๒
๑,๖๔๗,๓๐๐

๓.งานบริหารงานคลัง

๑,๔๘๕,๒๔๐

งาน

รวม

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

๔๓๒,๐๐๐
๔๖๘,๐๐๐

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ
๘,๗๘๙,๓๖๐
๗๘๙,๐๐๐

๑,๗๕๐,๐๐๐
๓๔,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
-

๒๘๘,๐๐๐

๑,๐๒๗,๕๐๐

๙๕,๐๐๐
๑,๘๗๙,๐๐๐

๑๐,๐๖๗,๓๕๒ ๑,๑๘๘,๐๐๐ ๑๐,๖๐๕,๘๖๐

๕๐,๐๐๐
-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
๓๐,๐๐๐
-

๑๗,๙๙๖,๑๗๒
๒,๙๓๘,๓๐๐

-

-

-

๒,๘๙๕,๗๔๐

๑๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๓,๘๓๐,๒๑๒

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

สานักปลัดเทศบาล ๐๐๑๑๑
กองวิชาการและ ๐๐๑๑๒
แผนงาน
กองคลัง
๐๐๑๑๓

- ๒๙ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให๎การดาเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ
๒.เพื่อลดความสูญเสียทางด๎านชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดอัคคีภัยหรือสาธารณภัย
ตําง ๆ ของประชาชนและของทางราชการ
๓.เพื่อรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในเขตเทศบาล
งานที่ทา
๑.บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.วางแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.รักษาความสงบปลอดภัยของสถานที่ราชการและเอกชน
๔.ฝึกซ๎อมดาเนินการตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕.งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. สานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ ๕,๘๙๕,๗๗๖ บาท

- ๓๐ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
๑.งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ประจา
๒,๑๙๗,๗๗๖

๒,๑๙๗,๗๗๖

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

๒,๒๖๘,๐๐๐

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ
๑,๒๙๕,๐๐๐

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

-

ค่าครุภัณฑ์
ทีด่ ิน และ
สิ่งก่อสร้าง
-

๔๐,๐๐๐

๙๕,๐๐๐

๕,๘๙๕,๗๗๖

สานักปลัดเทศบาล

๐๐๑๒๓

๒,๒๖๘,๐๐๐

๑,๒๙๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๙๕,๐๐๐

-

-

๕,๘๙๕,๗๗๖

- ๓๑-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อการจัดการศึกษาของเทศบาลเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
๒.เพื่อให๎การดาเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓.เพื่อเป็นการสร๎างพื้นฐานการศึกษาที่ดี การดารงชีวิตของบุคคลในท๎องถิ่น
ให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔.เพื่อปรับปรุงเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอน
๕.เพื่อให๎การดาเนินงานเกี่ยวกับบุคคลด๎านการศึกษาเป็นไปตามระเบียบฯ
๖.เพื่อให๎การดาเนินการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาล
งานที่ทา
๑.งานธุรการ งานสารบรรณ
๒.จัดการอบรมบุคลากรด๎านการศึกษา
๓.เก็บข๎อมูล วางแผนและวิจัยด๎านการศึกษา
๔.จัดทาแผนงานโครงการการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
๕.งานบุคคลเกี่ยวกับการศึกษา
๖.งานควบคุมการศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบฯ การจัดการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กองการศึกษา

งบประมาณ ๔๑,๑๕๗,๔๘๔

บาท

- ๓๒ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งาน
๑.งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
การศึกษา
๒.งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
๓.งานระดับมัธยมศึกษา
๔.งานศึกษาไมํกาหนดระดับ

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ประจา
๓,๔๗๑,๖๒๐

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

๒๑๖,๐๐๐

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ
๑,๐๑๕,๕๐๐

๑๕,๐๐๐

-

๒๕,๗๘๔,๐๖๔

๖๔๘,๐๐๐

๕,๑๖๙,๑๒๐

-

๒,๔๕๗,๔๘๐

๕๔๐,๐๐๐
-

๑๐,๐๐๐
๑,๔๓๐,๗๐๐
๗,๖๒๕,๓๒๐

๓๑,๗๑๓,๑๖๔ ๑,๔๐๔,๐๐๐

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
-

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

๔,๗๑๘,๑๒๐

กองการศึกษา

๐๐๒๑๑

-

-

-

๓๑,๖๐๑,๑๘๔

กองการศึกษา

๐๐๒๑๒

๔๐๐,๐๐๐

-

-

-

๓,๐๐๗,๔๘๐
๑,๘๓๐,๗๐๐

กองการศึกษา
กองการศึกษา

๐๐๒๑๓
๐๐๒๑๔

๔๑๕,๐๐๐

-

-

-

๔๑,๑๕๗,๔๘๔

- ๓๓-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให๎บริการด๎านสาธารณสุขตําง ๆ ในเขตเทศบาลเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
๒.เพื่อจัดการด๎านการสํงเสริมสุขภาพประชาชนให๎มีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีขึ้น
๓.เพื่อวิจัย วางแผน และประชาสัมพันธ์การสํงเสริมงานด๎านสาธารณสุข
๔.เพื่อให๎การดาเนินงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
๕.เพื่อให๎การดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล๎อม
และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานที่ทา
๑.งานธุรการ งานสารบรรณ
๒.จัดให๎บริการรักษาพยาบาลใน และนอกสถานที่
๓.จัดโครงการให๎ความรู๎ด๎านการปูองกันและสํงเสริมสุขภาพ
๔.เก็บข๎อมูล วางแผน วิจัยด๎านสาธารณสุข
๕.จัดทาแผนงานโครงการบริการสาธารณสุขให๎สอดคล๎องกับปัญหาท๎องถิ่น
๖.การบริหารงานบุคคลในด๎านนี้โดยจัดให๎มีการฝึกอบรมในด๎านตําง ๆ
๗.งานควบคุมด๎านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม
๘.งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
๙.งานควบคุมการประกอบการค๎าที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
๑๐.งานปูองกันและควบคุมแก๎ไขเหตุราคาญมลภาวะ
๑๑.งานสุขาภิบาลโรงงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม งบประมาณ

๒,๕๔๙,๙๐๐

บาท

- ๓๔ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งาน
๑.งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
สาธารณสุข
๒.งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ประจา
๙๔๖,๘๖๐

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

-

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ
๖๗๙,๐๐๐

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
-

๑๒,๐๐๐

-

๔๑๖,๖๔๐

-

๔๒๑,๒๐๐

๔,๒๐๐

๑,๓๖๓,๕๐๐

-

๑,๑๐๐,๒๐๐

๑๖,๒๐๐

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

๑,๖๓๗,๘๖๐

กองสาธารณสุขฯ

๐๐๒๒๑

๗๐,๐๐๐

-

-

๙๑๒,๐๔๐

กองสาธารณสุขฯ

๐๐๒๒๓

๗๐,๐๐๐

-

-

๒,๕๔๙,๙๐๐

- ๓๕ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อจัดการด๎านรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองทําใหมํ
ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
๒.เพื่อให๎การดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.เพื่อให๎การดาเนินการในด๎านการบริหารงานชํางเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
๔.เพื่อให๎การปฏิบัติงานในด๎านวิศวกรรมเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
๕.เพื่อให๎การปฏิบัติงานในด๎านสถาปัตยกรรมเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
๖.เพื่อให๎การดาเนินงานเกี่ยวกับงานด๎านสาธารณูปโภค เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
และสามารถใช๎ประโยชน์ตํอสํวนรวมได๎ตลอดไป
๗.เพื่อให๎การปฏิบัติงานควบคุม ดูแลรักษาสถานที่พักผํอนหยํอนใจ สาหรับบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
๘.เพื่อให๎การดาเนินการด๎านสถานที่และไฟฟูาสาธารณะเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทา
๑.บริการและอานวยความสะดวกในด๎านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒.ดาเนินงานตามโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง
๓.ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช๎ตําง ๆ สนับสนุนในงานรักษา
ความสะอาด
๔.การบริหารงานชํางและบริหารงานบุคคล

- ๓๖ ๕.งานออกแบบ คานวณด๎านวิศวกรรม
๖.งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร
๗.งานประมาณราคาคํากํอสร๎าง
๘.งานตรวจสอบวัสดุกํอสร๎าง
๙.งานด๎านสถาปัตยกรรมและงานออกแบบทางมัณฑนศิลป์
๑๐.งานบริหารสาธารณูปโภค
๑๑.งานบารุงรักษาถนนและสะพาน
๑๒.งานกํอสร๎างถนนและสะพาน
๑๓.งานดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช๎
๑๔.งานจัดสถานที่สวนสาธารณะและบารุงรักษาต๎นไม๎ พันธุ์ไม๎ตําง ๆ
๑๕.งานควบคุม บารุงรักษาสวนสาธารณะ
๑๖.งานจัดทา ดูแลเรือนเพาะชาพันธุ์ไม๎
๑๗.งานประดับ ตกแตํงอาคารสถานที่เกี่ยวกับการใช๎ต๎นไม๎ตําง ๆ
๑๘.งานสร๎าง ตรวจซํอม ปรับปรุง บารุงรักษา ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช๎
เกี่ยวกับไฟฟูา
๑๙.งานด๎านสถานที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
๒. กองชําง

งบประมาณ
งบประมาณ

๕,๙๘๖,๔๑๖
๘,๑๕๓,๑๖๔

บาท
บาท

- ๓๗ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
๑.งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
๒.งานไฟฟูาถนน
๓.งานสวนสาธารณะ
๔.งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
๕.งานบาบัดน้าเสีย

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ประจา
๘๐๒,๘๐๐

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

-

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ
๑๒๒,๐๐๐

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
-

๑๕,๐๐๐

เงิน
อุดหนุน
-

๑,๔๘๖,๒๔๘
๑๖๓,๑๑๖
๗๒๖,๓๓๖

๕๔๐,๐๐๐
๓๒๔,๐๐๐

๓,๑๓๐,๐๐๐
๗๖๖,๐๐๐
๔,๙๑๙,๐๘๐

๒๕,๐๐๐
-

-

-

-

-

๑๗,๐๐๐

-

-

-

๓,๑๗๘,๕๐๐

๘๖๔,๐๐๐

๘,๙๕๔,๐๘๐

๔๐,๐๐๐

-

-

รายจ่าย
อื่น

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

๙๓๙,๘๐๐

กองชําง

๐๐๒๔๑

๑,๑๐๓,๐๐๐
-

๖,๒๕๙,๒๔๘
๙๕๔,๑๑๖
๕,๙๖๙,๔๑๖

กองชําง
กองชําง
กองสาธารณสุข

๐๐๒๔๒
๐๐๒๔๓
๐๐๒๔๔

-

๑๗,๐๐๐

กองสาธารณสุข

๐๐๒๔๕

๑,๑๐๓,๐๐๐ ๑๔,๑๓๙,๕๘๐

- ๓๘ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อพัฒนางานพัฒนาชุมชน เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
๒.เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนชุมชนยํอยในเขตเทศบาล
๓.เพื่อพัฒนาปรับปรุงชุมชนให๎มีประสิทธิภาพ
๔.เพื่อสํงเสริมและพัฒนาอาชีพให๎แกํชุมชน
งานที่ทา
๑.งานสนับสนุนและสํงเสริมการรวมกลุํมของประชาชน
๒.การสารวจและพัฒนาชุมชนทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา
การอนามัยและสุขาภิบาล
๓.งานประสานงาน และรํวมมือกับหนํวยงานตําง ๆ เพื่อนาบริการขั้นพื้นฐานไป
บริการแกํชุมชน
๔.งานฝึกอบรมและสํงเสริมอาชีพให๎กับประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ

๒,๓๒๗,๙๖๐

บาท

- ๓๙ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
๑.งานบริหารทั่วไป
๒.งานสํงเสริมและสนับสนุน
ความเข๎มแข็งชุมชน

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ประจา
๒๗๖,๙๖๐
๑๘๐,๐๐๐
๔๕๖,๙๖๐

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

๒๘๘,๐๐๐

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ
๓๑๓,๐๐๐
๙๔๐,๐๐๐

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
-

๑๕,๐๐๐
-

๓๑๕,๐๐๐

๒๘๘,๐๐๐

๑,๒๕๓,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๓๑๕,๐๐๐

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

๖๐๔,๙๖๐
๑,๗๒๓,๐๐๐

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

๐๐๒๕๑
๐๐๒๕๒

-

-

๒,๓๒๗,๙๖๐

- ๔๐ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาส
๓. เพื่อชํวยเหลือและให๎การสงเคราะห์แกํผู๎ประสบสาธารณภัย

งานที่ทา
๑. จัดบริการและให๎การสงเคราะห์แกํเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส
๒. จัดบริการและให๎การสงเคราะห์และผู๎ประสบสาธารณภัย
๓. ตรวจเยี่ยม ให๎คาปรึกษาแนะนา ฟื้นฟูจิตใจ
๔. งานประสานงานและรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อจัดสวัสดิการและให๎
การสงเคราะห์ในด๎านตําง ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ

๖๐,๐๐๐

บาท

- ๔๑ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน
๑.งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ประจา
-

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

-

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ
-

-

๖๐,๐๐๐

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
-

-

-

๖๐,๐๐๐

-

-

-

-

๖๐,๐๐๐

-

๖๐,๐๐๐

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

กองสวัสดิการสังคม

๐๐๒๓๒

- ๔๒ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎คงอยูํตํอไป
๒.เพื่อสนับสนุนการกีฬาในท๎องถิ่น
๓.เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมให๎เยาวชนในเขตเทศบาล
หํางไกลยาเสพติด
๔.เพื่อให๎เด็กเยาวชนและประชาชนมีสถานที่ออกกาลังกาย และใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์
งานที่ทา
๑.จัดการแขํงขันกีฬาตําง ๆ ภายในหนํวยงานของเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
๒.จัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อให๎ความรู๎แกํเด็กเยาวชนมีกิจกรรมตํอเนื่อง
๓.ดาเนินการจัดงานประเพณีตําง ๆ และวันสาคัญทางศาสนา
๔.จัดหาอุปกรณ์การกีฬาให๎แกํเยาวชน
๕.ดาเนินการงานสระวํายน้า ศูนย์เยาวชนในเขตเทศบาล
๖.รวบรวมสถิติ ข๎อมูล การวางแผน การดาเนินการศูนย์เยาวชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กองการศึกษา

งบประมาณ

๓,๗๙๒,๕๒๐

บาท

- ๔๓ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

งาน
๑.งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๒.งานกีฬาและนันทนาการ
๓.งานศาสนาวัฒนาธรรมท๎องถิ่น

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ประจา
๒๓๕,๕๒๐

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ค่าตอบแทน
ค่า
เงิน
รายจ่าย
ใช้สอย
สาธารณูปโภค
อุดหนุน
อื่น

๓๒๔,๐๐๐

และวัสดุ
๙๔๗,๐๐๐

๓๔๕,๐๐๐

๖๕,๐๐๐

-

ค่าครุภัณฑ์
ทีด่ ิน และ
สิ่งก่อสร้าง
-

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

๑,๙๑๖,๕๒๐

กองการศึกษา

๐๐๒๖๑

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐
๘๗๖,๐๐๐

-

-

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐
๘๗๖,๐๐๐

กองการศึกษา
กองการศึกษา

๐๐๒๖๒
๐๐๒๖๓

๒๓๕,๕๒๐

๓๒๔,๐๐๐

๒,๘๒๓,๐๐๐

๓๔๕,๐๐๐

๖๕,๐๐๐

-

-

๓,๗๙๒,๕๒๐

- ๔๔ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให๎คาแนะนาสถานประกอบการตําง ๆ ที่เป็นอยูํดีขึ้น
๒.เพื่อปรับปรุง ตรวจสอบสถานประกอบการ และบารุงรักษาหรือซํอมแซม
ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
๓.เพื่อดาเนินการให๎บริการด๎านโรงฆําสัตว์ แกํผู๎ประกอบการฆําสัตว์
ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
๔.เพื่อให๎ประชาชนในเขตเทศบาลมีสถานที่จาหนํายสินค๎าและบริการที่ถูกสุขลักษณะ
งานที่ทา
๑.ตรวจสอบสถานประกอบการตําง ๆ
๒.บริการและอานวยความสะดวก ในด๎านการฆําสัตว์
๓.ควบคุมการฆําสัตว์ให๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล
๔.ปูองกันโรคติดเชื้อหรืออันตราย หรือเหตุราคาญจากสัตว์
๕.ปรับปรุง ซํอมแซม ดูแลรักษาสถานที่จาหนํายสินค๎า และบริการให๎สะอาด
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม งบประมาณ

๒,๑๗๖,๘๘๐

บาท

- ๔๕ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
งาน
๑.งานตลาดสด
๒.งานโรงฆําสัตว์

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ประจา
๓๖๙,๔๘๐

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

-

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ
๑๐๐,๐๐๐
๔๔๖,๐๐๐

๓๖๙,๔๘๐

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
๘๙๗,๐๐๐
-

๒๘๘,๐๐๐
๗๖,๔๐๐

-

๑,๒๘๕,๐๐๐
๘๙๑,๘๘๐

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

-

๕๔๖,๐๐๐

๓๖๔,๔๐๐

-

-

๘๙๗,๐๐๐

๒,๑๗๖,๘๘๐

รหัสบัญชี
๐๓๓๓

๐๓๓๔

- ๔๖ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให๎การบริหารงานที่ไมํใชํภารกิจของหนํวยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย
๒.เพื่อให๎การประสานงานระหวํางหนํวยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรอื่นใด
เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎
๓.เพื่อให๎การบริหารงานตามข๎อผูกพันกับหนํวยงานอื่นเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
งานที่ทา
๑.บริหารงานเกี่ยวกับการชาระหนี้เงินกู๎และดอกเบี้ย
๒.บริหารงานตามข๎อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว๎กับบุคคลภายนอก
๓.ตั้งเงินสารองจํายไว๎ใช๎จํายในกิจการที่ไมํสามารถคาดการณ์ได๎ลํวงหน๎า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. สานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

๔,๓๔๑,๑๙๖

บาท

- ๔๗ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ค่าจ้าง
ชั่วคราว

๑.งานงบกลาง

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ประจา
-

รวม

-

งาน

ค่า
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

-

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ
-

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

๔,๓๔๑,๑๙๖

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
-

-

-

๔,๓๔๑,๑๙๖

สานักปลัดเทศบาล

๐๐๔๑๑

-

-

-

-

๔,๓๔๑,๑๙๖

-

๔,๓๔๑,๑๙๖

- ๔๘ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
------------------

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๘,๒๓๓,๑๔๔ บาท
๑. งบกลาง

ตั้งไว้ รวม

๔,๓๔๑,๑๙๖

แยกเป็น
บาท

แยกเป็น

- คําชาระหนี้เงินต๎นและดอกเบี้ย ตั้งไว๎ ๑,๕๓๖,๔๐๐ บาท
๑) คําชาระหนี้เงินกู๎ ก.ส.ท.เพื่อกํอสร๎างสระวํายน้าพร๎อมอัฒจรรย์ จานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามสัญญาเลขที่ ๕/๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ และบันทึกตํอท๎ายสัญญากู๎เงินเลขที่ ๕/๕/๒๕๕๐
ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ปีนี้งวดที่ ๕ ตั้งไว๎ ๑,๕๓๖,๔๐๐ บาท แยกเป็นเงินต๎น ๑,๔๗๗,๓๒๕.๒๒ บาท
ดอกเบี้ย ๕๙,๐๖๘.๒๗ บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
- รายจํายตามข๎อผูกพัน ตั้งไว๎ ๒,๕๙๙,๗๙๖ บาท
๑) คําบารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยคานวณตั้งจํายในอัตราร๎อยละ
เศษหนึ่งสํวนหกของรายรับจริงในปีที่ลํวงมาแล๎ว (ไมํรวมเงินกู๎ เงินจํายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท)
ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๘๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ (ได๎กาหนดคําบารุง
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทยเป็นรายปีในอัตราร๎อยละเศษหนึ่งสํวนหกของรายรับจริงปีที่ลํวงมาแล๎ว)
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๗๘๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ (ให๎เทศบาล
และเมืองพัทยา ตั้งงบประมาณรายจํายคําบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย ตามข๎อบังคับสมาคม
ส.ท.ท.) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เทศบาลมีรายรับจริง จานวน ๔๖,๔๔๐,๑๔๓.๙๕ บาท คานวณได๎
๗๗,๕๕๕.๐๔ บาท ตั้งไว๎ ๗๗,๕๕๖ บาท ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
๒) คําใช๎จํายในการจัดการจราจร ตั้งไว๎ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
มหาดไทยกาหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๒๐๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙
สาหรับกิจการที่ประชาชนได๎รับประโยชน์โดยตรง ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
๓) เงินชํวยคําครองชีพผู๎รับบานาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ที่มิใชํตาแหนํงครู (ช.ค.บ.)
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคําครองชีพของพนักงานเทศบาลผู๎รับบานาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงิน
ชํวยเหลือคําครองชีพผู๎รับบานาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎ ๓๐๔,๙๕๖ บาท ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
๔) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว๎ ๙๔๔,๐๘๔ บาท
เพื่อจํายสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ โดยคานวณตั้งจํายในอัตราร๎อยละ ๒ ของรายได๎ประจาปี ตามงบประมาณของ
รายได๎ประจาปี ตามงบประมาณทั่วไป (ไมํรวมรายได๎จากพันธบัตร เงินกู๎ เงินที่มีผู๎อุทิศให๎หรือเงินอุดหนุน) ตาม
หนังสือ ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๑๘๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๔๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได๎ประมาณรายรับ
ไว๎ (ไมํรวมรายได๎จากพันธบัตร เงินกู๎ เงินที่มีผู๎อุทิศให๎หรือเงินอุดหนุน) ๔๗,๒๐๔,๒๐๐ บาท คานวณได๎
๙๔๔,๐๘๔ บาท ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

- ๔๙ ๕) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว๎ ๕๔๗,๒๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินสมทบเข๎ากองทุน
ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบเข๎ากองทุนประกันสังคม เพื่อการจํายประโยชน์ทดแทนในกรณี
วํางงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ๎าง หมวด ๕ คําตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข๎อ ๓๓ ให๎พนักงานจ๎างได๎รับสิทธิประโยชน์และมี
หน๎าที่ต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการประกันสังคม เว๎นแตํคําเบี้ยประกันสังคมให๎เทศบาลเป็นผู๎ชาระแทนพนักงาน
จ๎าง โดยคานวณในอัตราร๎อยละ ๑๐ ของเงินคําตอบแทนและคําครองชีพในชํวงเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแตํวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองทําใหมํ มีพนักงานจ๎าง คําตอบแทนและคําครองชีพ ดังนี้
-คําตอบแทนและคําครองชีพเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จานวน ๔๔ อัตรา จานวนเงิน ๔.๗๕๒,๐๐๐ บาท
-คําตอบแทนและคําครองชีพเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จานวน ๔ อัตรา จานวนเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
๖) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่น จานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นเงินสมทบเข๎ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่น(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
๗) โครงการผลิตพยาบาลในชุมชน ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นทุนการศึกษากับ
เยาวชนในเขตเทศบาลที่ต๎องการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จานวน ๑ คน ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๖- ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
๘) โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ตั้งไว๎ ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
ให๎แกํบุคลากรของเทศบาล ได๎แกํ ผู๎บริหารท๎องถิ่น ผู๎ชํวยผู๎บริหารท๎องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ๎างเทศบาล ใน
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง)
๙) เงินอุดหนุนสาหรับเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ ตั้งไว๎ ๒๑๖,๐๐๐ บาท สาหรับเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์
จานวน ๓๖ คน อัตราคนละ ๕๐๐ บาท/คน/เดือน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
- เงินสารองจําย
ตั้งไว๎ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดสรรให๎กับหนํวยงานใช๎จํายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น โดยอนุมัติของผู๎บริหารท๎องถิ่นจานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
- เงินชํวยพิเศษ ตั้งไว๎ ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําชํวยพิเศษพนักงานจ๎าง (กรณีพนักงานจ๎างผู๎ใดตายในระหวํางรับราชการ) จานวน
๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นจานวน ๕,๐๐๐ บาท ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
๒. รายจ่ายประจา

ตั้งไว้ รวม

๒๓,๘๖๑,๙๔๘ บาท

แยกเป็น

๒.๑ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้ รวม ๙,๑๓๒,๕๘๘ บาท แยกเป็น
๒.๑.๑ เงินเดือน ประเภทเงินเดือน/คําตอบแทนผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎
๑,๓๘๓,๘๔๐ บาท โดยคานวณตั้งจํายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด เพื่อจํายเป็น

- ๕๐ - เงินเดือน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี จานวน ๙๑๕,๘๔๐ บาท
- คําตอบแทนประจาตาแหนํงนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี จานวน ๒๓๔,๐๐๐ บาท
- คําตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี จานวน ๒๓๔,๐๐๐ บาท
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
๒.๑.๒ เงินเดือน ประเภทเงินเดือน/คําตอบแทนผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตั้งไว๎ ๖๒๒,๐๘๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
๒.๑.๓ เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ ๕,๕๒๙,๙๗๒ บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป จานวน ๔,๑๓๖,๒๓๒ บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย จานวน ๑,๓๙๓,๗๔๐ บาท)
๒.๑.๔ เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ตั้งไว๎ ๑๓๔,๔๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน
รายเดือนปลัดเทศบาล จานวน ๖๗,๒๐๐ บาท และจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนรองปลัดเทศบาล จานวน
๖๗,๒๐๐ บาท ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
๒.๑.๕ เงินเดือน ประเภทเงินประจาตาแหนํงผู๎บริหาร ตั้งไว๎ ๑๓๔,๔๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นเงินประจาตาแหนํงปลัดเทศบาล จานวน ๖๗,๒๐๐ บาท และเงินประจาตาแหนํงรองปลัดเทศบาล จานวน
๖๗,๒๐๐ บาท ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
๒.๑.๖ คําจ๎างประจา ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจา ตั้งไว๎ ๑,๓๒๗,๘๙๖ บาท เพื่อจําย
เป็นคําจ๎างให๎แกํลูกจ๎างประจาและคําครองชีพ พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงคําจ๎างประจา ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน ๕๒๓,๘๖๐ บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน ๘๐๔,๐๓๖ บาท )
๒.๒ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท
แยกเป็น
๒.๒.๑ คําจ๎างลูกจ๎างชั่วคราว ตั้งไว๎ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
-คําตอบแทนและคําครองชีพ พนักงานจ๎างทั่วไป พนักงานจ๎างตามภารกิจ(ทักษะ) และ
พนักงานจ๎างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จานวน ๒๕ อัตรา จานวน ๒,๔๘๔,๐๐๐ บาท ตั้งจํายจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน ๔๓๒,๐๐๐ บาท แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน ๒,๒๖๘,๐๐๐ บาท )
๒.๓ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ ๑๐,๐๘๔,๓๖๐ บาท แยกเป็น
๒.๓.๑ คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล
ตั้งไว๎ ๒,๒๘๐,๙๖๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา
เทศบาล โดยคานวณตั้งจํายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
๒.๓.๒ คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ตั้งไว๎ ๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนกรรมการตรวจการจ๎างและควบคุมงาน จานวน
๑,๐๐๐ บาท คําตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสาหรับผู๎มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล)ที่มาจากบุคคลภายนอก

- ๕๑ จานวน ๑,๐๐๐ บาท และคําตอบแทนในการสอบแขํงขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ฯลฯ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
๒.๓.๓ คําตอบแทน ประเภทคําเบี้ยประชุม ตั้งไว๎ ๗,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินคํา
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
๒.๓.๔ คําตอบแทน ประเภท คําเชําบ๎าน ตั้งไว๎ ๔๘,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับ
พนักงานเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป )
๒.๓.๕ คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎ ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎างและสมาชิก อปพร.
ที่ได๎รับคาสั่งให๎มาปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นครั้งคราว การปฏิบัติงานโครงการบริการประชาชน ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท )
๒.๓.๖ คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว๎ ๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท )
๒.๓.๗ คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บปุวย ที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน ๕,๐๐๐ บาท แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน ๕,๐๐๐ บาท)
๒.๓.๘ คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ตั้งไว๎ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายให๎แกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ตั้งจํายจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป )
๒.๓.๙ คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จํายเป็นคําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ คําเชําเครื่องถํายเอกสาร หนังสือพิมพ์ คําระวางรถบรรทุกในการขนสํงของ
หรือครุภัณฑ์ตําง ๆ ฯลฯ คําธรรมเนียมตําง ๆ ของเทศบาล เชํน คําลงทะเบียน ส.ท.ท. คําธรรมเนียมศาล ฯลฯ
คําจ๎างเหมาบริการ เชํน แรงงานหรือจ๎างบุคคลภายนอกให๎ทางานอยํางใดอยํางหนึ่ง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท )
๒.๓.๑๐ คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําบารุงรักษาซํอมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งกํอสร๎างตําง ๆ เชํน ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๏ะ เก๎าอี้
คอมพิวเตอร์ สิ่งกํอสร๎างของเทศบาล บ๎านพัก ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท )

- ๕๒ ๒.๓.๑๑ คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ ๒,๐๙๙,๔๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็น
-คํารับรองของเทศบาลที่มีความจาเป็น โดยตั้งจํายไว๎ไมํเกินร๎อยละ ๑ ของรายได๎
จริงจากเงินรายได๎ของเทศบาลในปีงบประมาณที่ลํวงมาแล๎ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว
๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เทศบาลมีรายได๎ในปีงบประมาณที่ลํวงมาแล๎ว ๔๖,๔๔๐,๑๔๓.๙๕ บาท
คานวณได๎ ๔๖๔,๔๐๑.๔๓ บาท ตั้งไว๎ ๔๖๔,๔๐๐ บาท ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)
-คํารับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว๎
๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคํารับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับ
แตํงตั้งตามกฎหมาย ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา ตั้งไว๎ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา
และวันสาคัญของชาติ เชํน วันพํอแหํงชาติ วันแมํแหํงชาติ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- คํารับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ ๔๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของบุคลากรของเทศบาล ได๎แกํ คณะผู๎บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจาและพนักงานจ๎าง ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)
-คํารับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตํางประเทศของคณะผู๎บริหาร หัวหน๎าสํวนการงานของเทศบาล พร๎อมทั้งผู๎วําราชการจังหวัดและผู๎แทนกรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- คํารับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) จานวน ๒๐๐ คน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
- คํารับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง
จานวน ๓๒ คน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏตามแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
- คํารับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดตั้งจุดตรวจภายในเขต
เทศบาล จานวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ จุด ในชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาลสงกรานต์ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย)
- คํารับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมปูองกันและระงับ
อัคคีภัยให๎กับเยาวชนในโรงเรียนของเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
๒.๓.๑๒ คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว๎ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

- ๕๓ นอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก และเป็นคําใช๎จํายในการเลือกตั้ง เชํน
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คําวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง คําไปรษณีย์ คําเชําสถานที่ และ
รายจํายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น และคําชดใช๎ความเสียหายหรือคําสินไหมทดแทน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท )
๒.๓.๑๓ คําวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน เชํน ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ เสาธง เพื่อประดับในวันสาคัญของชาติ กระดาษ กระดาษ
ไข ปากกา หมึกโรเนียว แฟูม ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป )
๒.๓.๑๔ คําวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟูาและวิทยุ เชํน ถํานไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟูา ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป )
๒.๓.๑๕ คําวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน กระดาษชาระ ไม๎กวาด ไม๎กวาดขนไกํ ผงซักฟอก น้ายาล๎างจาน จาน แก๎ว
ถ๎วย ที่นอน เตาไฟฟูา เตาแก๏ส กระติกน้าร๎อน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป )
๒.๓.๑๖ คําวัสดุ ประเภทวัสดุกํอสร๎าง ตั้งไว๎ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง
เชํน ไม๎ตําง ๆ สี ทินเนอร์ ตะปู ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป )
๒.๓.๑๗ คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ามันเบรค กระจก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท )
๒.๓.๑๘ คําวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ตั้งไว๎ ๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง แก๏สหุงต๎ม ฯลฯ ตั้งจํายจากจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท )
๒.๓.๑๙ คําวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว๎ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชํน ออกซิเจน น้ายาตําง ๆ สายยาง ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย )
๒.๓.๒๐ คําวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ ๗,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพรํ เชํน แผํนปูาย พูํกัน สี ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดา ที่ได๎จากการล๎าง อัด ขยาย ฯลฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป )
๒.๓.๒๑ คําวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ ๑๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชํน Diskette Mouse กระดาษตํอเนื่อง ผ๎าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป )

- ๕๔ ๒.๓.๒๒ คําวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว๎ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุตําง ๆ
ที่มิได๎กาหนดไว๎ข๎างต๎น เชํน วัสดุเครื่องดับเพลิงตําง ๆ เชํน ข๎อตํอ ทํอดูด ทํอสํงน้าดับเพลิง ประเก็นชิ้นสํวน
ประกอบเครื่องดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎( ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย)
๒.๔ หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้ รวม ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๒.๔.๑ คําสาธารณูปโภค ประเภทคําไฟฟูา ตั้งไว๎ ๑,๕๐๘,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูา
ที่ใช๎ในสานักงานเทศบาลและสถานีดับเพลิงยํอย และการใช๎กระแสไฟฟูาสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองทําใหมํ
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน ๘,๐๐๐ บาท)
๒.๔.๒ คําสาธารณูปโภค ประเภทคําน้าประปา ตั้งไว๎ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําน้าประปา
ที่ใช๎ในสานักงานเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน
๘๐,๐๐๐ บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน
๒๐,๐๐๐ บาท )
๒.๔.๓ คําสาธารณูปโภค ประเภทคําโทรศัพท์ ตั้งไว๎ ๑๐๒,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคํา
โทรศัพท์ที่ใช๎ในสานักงานเทศบาล และบ๎านพักของพนักงานที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน ๙๐,๐๐๐ บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน ๑๒,๐๐๐ บาท)
๒.๔.๔ คําสาธารณูปโภค ประเภทคําไปรษณีย์ คําโทรเลข คําธนาณัติ คําซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คําเชําตู๎ไปรษณีย์ ตั้งไว๎ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําไปรษณีย์ คําโทรเลข คําธนาณัติ
คําซื้อดวงตราไปรษณียากร ของหนํวยงานตําง ๆ ของเทศบาลในการติดตํอราชการ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
๒.๔.๕ คําสาธารณูปโภค ประเภทคําใช๎จํายในการสมัครเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต ตั้งไว๎
๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําสมาชิกอินเตอร์เน็ตในการติดตํอราชการและข๎อมูลขําวสารของหนํวยงานอื่น ตั้งจําย
จากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป )
๒.๕ หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
แยกเป็น
๒.๕.๑ หมวดรายจํายอื่น ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างที่ปรึกษาซึ่งไมํเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎างหรือไมํได๎มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎าง เชํน คําจ๎างศึกษาพัฒนาระบบการจราจร คําจ๎าง
หนํวยงานเพื่อดาเนินการสารวจความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจําย
จากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
๒.๖ หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๒.๖.๑ เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสํวนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกาชาดและประชาสัมพันธ์งานของจังหวัด ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) อยูํระหวํางขออนุมัติคณะอนุกรรมการการกระจายอานาจแกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
จังหวัดจันทบุรี ) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ๕๕ ๒.๖.๒ เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสํวนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว๎ ๙๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินงานกิจการยามท๎องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองทําใหมํ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
๓. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๓.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
- คําจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
จานวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป) (ซื้อตามราคาท๎องถิ่น เนื่องจากไมํมีบรรจุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน )

              

- ๕๖ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองคลัง
-----------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
๑. รายจ่ายประจา

๒,๘๙๕,๗๔๐ บาท

แยกเป็น

๒,๘๙๕,๗๔๐ บาท แยกเป็น

๑.๑ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ รวม ๑,๔๘๕,๒๔๐ บาท แยกเป็น
๑.๑.๑ เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ ๑,๔๘๕,๒๔๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มคําครองชีพ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
๑.๒ หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ รวม ๒๘๘,๐๐๐ บาท
แยกเป็น
๑.๒.๑ คําจ๎างชั่วคราว ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตั้งไว๎ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนและเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว ตาแหนํง ผู๎ชํวยนักวิชาการพัสดุ จานวน ๑ อัตรา
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
๑.๒.๒ คําจ๎างชั่วคราว ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป ตั้งไว๎ ๑๐๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนและเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว ตาแหนํง เจ๎าหน๎าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จานวน ๑ อัตรา
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
๑.๓ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้

๑,๐๒๗,๕๐๐ บาท

แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ ๔๖๗,๕๐๐ บาท
๑.๓.๑ คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ได๎รับคาสั่งให๎มาปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นครั้ง
คราว ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
๑.๓.๒ คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง คณะกรรมการตรวจ
การจ๎าง ตั้งไว๎ ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง คณะกรรมการตรวจ
การจ๎าง ตั้งจํายจากรายได๎ ตามหนังสือสั่งการที่ มท ๐๘๐๒๐.๙/ ว ๖๑๕๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ( ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
๑.๓.๓ คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว๎ ๕๗,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิ์ได๎รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
๑.๓.๔ คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลของข๎าราชการบานาญ พนักงานเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ๕๗ ๑.๓.๕ คําตอบแทน ประเภท คําเชําบ๎าน ตั้งไว๎ ๕๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านของ
พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง)
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๓.๖ คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจ๎างติดตั้งโทรศัพท์ คําเชําเครื่องถํายเอกสาร คําระวางรถในการขนสํงสิ่งของ คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอกให๎
มากระทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
๑.๓.๗ คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎
๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินคําบารุงรักษาซํอมแซมครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎างตําง ๆ เชํน ยานพาหนะ
เครื่องพิมพ์ดีด โต๏ะ เก๎าอี้ คอมพิวเตอร์ ปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
๑.๓.๘ คําใช๎สอย ประเภทรายจํายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว๎ ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชํน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
ค่าวัสดุ ตั้งไว้ ๔๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๓.๙ คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ ๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําซื้อวัสดุ
สานักงาน เชํน กระดาษปากกา หมึกถํายเอกสาร แฟูม คําหนังสือพิมพ์ คํารับวารสาร ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
๑.๓.๑๐ คําวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน ถํานไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟูา ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
๑.๓.๑๑ คําวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําซื้อวัสดุ
งานบ๎านงานครัว เชํน กระดาษชาระ ไม๎กวาด ไม๎กวาดขนไกํ ผงซักฟอก น้ายาล๎างจาน จาน แก๎ว ฯลฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
๑.๓.๑๒ คําวัสดุ ประเภทวัสดุกํอสร๎าง ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําซื้อวัสดุ
กํอสร๎าง เชํน ไม๎ตําง ๆ สี ทินเนอร์ ตะปู ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง )
๑.๓.๑๓ คําวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ามันเบรก กระจก ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
๑.๓.๑๔ คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ตั้งไว๎ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ามันเบนซิน แก๏สหุงต๎ม ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )

- ๕๘ –
๑.๓.๑๕ คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพือ่ จํายเป็นคํา
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน แผํนปูาย พูํกัน สี ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดา ที่ได๎จากการอัดล๎าง หรือ
ขยาย ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
๑.๓.๑๖ คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําซื้อ
วัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน แผํนดิสก์ กระดาษตํอเนื่อง ผ๎าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
๑.๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ ๙๕,๐๐๐ บาท

๑.๔.๑ คําสาธารณูปโภค ประเภท คําไฟฟูา ตั้งไว๎ ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูาที่ใช๎
บริเวณหอนาฬิกาและตลาดสดเทศบาล ๒ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง )
๑.๔.๒ คําสาธารณูปโภค ประเภท คําบริการโทรคมนาคม ตั้งไว๎ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําบริการสมาชิกอินเตอร์เน็ตรายเดือน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง )

           

- ๕๙ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองการศึกษา
-----------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
๑. รายจ่ายประจา

๔๔,๙๕๐,๐๐๔
ตั้งไว้

รวม

๑.๑ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา

บาท
๔๔,๙๕๐,๐๐๔

แยกเป็น
บาท

ตั้งไว้ ๓๑,๙๔๘,๖๘๔ บาท

แยกเป็น
แยกเป็น

๑.๑.๑ เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๒๔,๖๔๗,๒๔๐ บาท
-เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ ๒,๓๗๑,๕๒๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว ฯลฯ จํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๒,๑๓๖,๐๐๐ บาท, แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน ๒๓๕,๕๒๐ บาท)
-เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว๎ ๒๒,๒๗๕,๗๒๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ครูเทศบาลในสังกัด ๔ โรงเรียน พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน ๒๐,๓๖๕,๔๔๐ บาท และงานระดับมัธยมศึกษา
จานวน ๑,๙๑๐,๒๘๐ บาท )
๑.๑.๒ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ ๖,๐๓๒,๘๒๔ บาท
-เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งไว๎ ๑,๐๕๘,๒๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงิน
คําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษา เงินคําตอบแทนที่เป็น
เงินก๎อน จานวน ๘+อายุราชการสํวนที่เหลือ กรณีพนักงานเทศบาลเข๎ารํวมโครงการเกษียณอายุกํอนกาหนดของ
ข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ ให๎กับพนักงานเทศบาล จานวน ๗๕๓,๒๐๐ บาท จําย
จากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
-เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว๎ ๔,๙๗๔,๖๒๔ บาท เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวพนักงานครูเทศบาล ตลอดจนเงิน
คําตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น เงินคําตอบแทนที่เป็นเงินก๎อน จานวน ๘+อายุราชการสํวนที่เหลือ กรณี
พนักงานครูเทศบาลเข๎ารํวมโครงการเกษียณอายุกํอนกาหนดของข๎าราชการและพนักงานสํวนท๎องถิ่น ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๕ ให๎กับพนักงานเทศบาล จานวน ๒ ราย ฯลฯ จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน ๔,๔๒๗,๔๒๔ บาท งานระดับมัธยมศึกษา จานวน ๕๔๗,๒๐๐ บาท)
๑.๑.๓ เงินเดือน ประเภทเงินประจาตาแหน่ง ตั้งไว้ ๓๖๗,๖๐๐ บาท
-เงินเดือน ประเภทเงินประจาตาแหนํง ตั้งไว๎ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
เงินประจาตาแหนํงผู๎บริหาร ตาแหนํงผู๎อานวยการกองการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
๑๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )

- ๖๐ -เงินเดือน ประเภทเงินประจาตาแหนํงของพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว๎ ๒๓๗,๖๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํงครูและผู๎บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลในสังกัด ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
๑.๑.๔ ค่าจ้างประจา ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา ตั้งไว้ ๙๐๑,๐๒๐ บาท
-คําจ๎างประจา ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจา ตั้งไว๎ ๑๔๗,๔๒๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจ๎างให๎กับลูกจ๎างประจา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๑ อัตรา พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงคําจ๎าง
ประจา เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา )
-คําจ๎างประจา ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจา ตั้งไว๎ ๗๕๓,๖๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจ๎างให๎กับลูกจ๎างประจาตาแหนํงภารโรง จานวน ๓ ราย และพนักงานจ๎างทั่วไปตาแหนํงภารโรง ๒ ราย
พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงคําจ๎างประจา เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตลอดจนเงินคําตอบแทนพิเศษกรณีคําจ๎างเต็มขั้น
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
๑.๒ หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ตั้งไว้

รวม

๑,๗๒๘,๐๐๐ บาท

๑.๒.๑ ค่าจ้างชั่วคราว ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนและเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํ พนักงานจ๎างตามภารกิจ ปฏิบัติการสอนในระดับกํอนวัย
เรียน จานวน ๒ อัตรา เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ ปฏิบัติการสอนระดับ
มัธยมศึกษา จานวน ๓ อัตรา เป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท และพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตาแหนํงพนักงานขับรถยนต์
จานวน ๑ อัตรา จานวนเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท ตาแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน ๑ อัตรา
จานวนเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ศูนย์เยาวชน ผู๎ชํวย
เจ๎าพนักงานศูนย์เยาวชน จานวน ๓ อัตรา จานวนเงิน ๓๒๔,๐๐๐ บาท จํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา
จานวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท งานระดับมัธยมศึกษา จานวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน ๓๒๔,๐๐๐ บาท )
๑.๒.๒ ค่าจ้างชั่วคราว ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๔๓๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนและเงินเพิ่มคําครองชีพ ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตาแหนํง เจ๎าหน๎าที่สนับสนุนการสอน
จานวน ๔ อัตรา ตามหนังสือดํวนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๙๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
(เงินเดือนครูและคําจ๎างประจา) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา จานวน ๔๓๒,๐๐๐ บาท )
๑.๓ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

ตั้งไว้

๖,๕๐๙,๗๖๐

บาท

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ ๑๑๔,๒๐๐ บาท
๑.๓.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ ๗๘,๗๐๐ บาท ดังนี้
-คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎

- ๖๑ –
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการประเมินพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีตําง ๆ รวมถึงการประเมินวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล ฯลฯ จํายจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎
๖๘,๗๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําบริหารจัดการประเมินผลงานบุคลากรทางการศึกษาและคําตอบแทนคณะกรรมการ
การประเมินผลงานสาหรับคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ตามหนังสือดํวนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๙๒ ลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและคําจ๎างประจา) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ)
๑.๓.๒ ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ได๎รับคาสั่งให๎มาปฏิบัติงานนอกเวลาเป็น
ครั้งคราว ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๕,๐๐๐ บาท)
๑.๓.๓ ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๕๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา )
๑.๓.๔ ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
๑.๓.๕ ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคํารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บปุวยที่มีสิทธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท )
ค่าใช้สอย
ตั้งไว้ ๓,๘๖๕,๐๐๐ บาท
๑.๓.๖ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๖๙๐,๐๐๐ บาท
-คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคํา
ติดตั้งโทรศัพท์ คําเชําเครื่องถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือ เข๎าปกหนังสือ คําระวางรถบรรทุกสิ่งของ คําจ๎างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกให๎มากระทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท , งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน ๗๕,๐๐๐ บาท
, แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น จานวน
๕,๐๐๐ บาท)
-โครงการจ๎างเหมาบุคคลภายนอก ตั้งไว๎ ๕๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติหน๎าที่ ยาม ๑ ราย และภารโรงประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๑ ราย และเจ๎าหน๎าที่ประจาสระวํายน้า
จานวน ๓ ราย ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา
จานวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท, แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา
วัฒนธรรมท๎องถิ่น จานวน ๔๓๒,๐๐๐ บาท)

- ๖๒ ๑.๓.๗ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้
๒๗๐,๐๐๐ บาท
-คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎ ๒๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําบารุงหรือซํอมแซมครุภัณฑ์ คําบารุงรักษาหรือซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง คําบารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ,งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ จานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท, แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓.๘ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ ๒,๔๐๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตั้งไว๎ ๔,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ
ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาล ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓,๖ และ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
- โครงการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาเพิ่มระดับมัธยมศึกษาขึ้นอีก ๑ โรงเรียน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา )
-โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว๎ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดการอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ให๎กับบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษา
ดูงาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) จํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
- โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนและวิชาการ ตั้งไว๎ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคําใช๎จํายในการจัดนิทรรศการ เผยแพรํผลงานทางวิชาการของพนักงานครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาล รํวมกับ
กลุํมการศึกษาที่ ๑๒ และเข๎ารํวมงานมหกรรมการศึกษาท๎องถิ่น ที่กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจัดขึ้น ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา )
- โครงการแขํงขันคนเกํง ตั้งไว๎ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการแขํงขันและ
คัดเลือกนักเรียนที่มีความรู๎ความสามารถทางวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
-โครงการวัดผลประเมินผล ตั้งไว๎ ๕,๐๐๐ บาท เพือ่ จํายเป็นคําใช๎จํายในการวัดผล
ประเมินผลนักเรียนสังกัดเทศบาล ปีละ ๑ ครั้ง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
-โครงการนิเทศการศึกษา ตั้งไว๎ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดทาเอกสาร
การนิเทศการศึกษาโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๔ โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- โครงการจัดการศึกษาเด็กกํอนวัยเรียน ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดการเรียนการสอนเด็กกํอนวัยเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานการจัดการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )

- ๖๓ - โครงการแขํงขันกีฬาหนํวยงานสัมพันธ์ ตั้งไว๎ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดการแขํงขันหรือสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันฯ กับหนํวยงานอื่น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
-โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย ตั้งไว๎
๕๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
-โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย
ในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
-โครงการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตั้งไว๎ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย
ในการจัดการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
-โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย
ในการจัดการแขํงขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
-โครงการแขํงขันวิ่งมินิมาราธอน ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม
วิ่งมินิมาราธอน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
-โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนยํอยเทศบาลเมืองทําใหมํ ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาตําง ๆ ให๎กับศูนย์เยาวชนยํอย ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
-โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ตั้งไว๎
๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรมให๎กับนักเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ )
- โครงการจัดกิจกรรมสํงเสริมและสนับสนุนให๎ชุมชนออกกาลังกาย ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านกีฬา นันทนาการ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการออกกาลังกาย
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
-โครงการรณรงค์เพื่อปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว๎ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดอบรม จัดกิจกรรม หรือรณรงค์ให๎ความรู๎แกํเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับโทษและภัย
ของยาเสพติด ตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ๎อม
การจัดตั้งงบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจา
ปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตัง้ จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ๖๔ - โครงการจัดงานประเพณีและวันสาคัญของท๎องถิ่น ตั้งไว๎ ๘๗๖,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคําใช๎จํายในการจัดงานประเพณีและวันสาคัญของท๎องถิ่น ดังนี้ วันขึ้นปีใหมํ จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท , งาน
วันเด็ก จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท , วันสงกรานต์ จานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ,วันผลไม๎ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ,
วันเข๎าพรรษา จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ,วันออกพรรษา จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท , วันลอยกระทง จานวน
๕๐,๐๐๐ บาท, ผ๎าปุาวันเพ็ญ เดือน ๑๒ จานวน ๖,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๒๐๖,๐๐๐ บาท และตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๖๗๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น)
๑.๓.๙ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
-คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว๎ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรที่กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นหรือหนํวยงานอื่นจัดขึ้น เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คําเชําที่พัก
คํายานพาหนะ คําลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท ,งาน
การศึกษาไมํกาหนดระดับ จานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท , แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท )
ค่าวัสดุ
ตั้งไว้
๒,๕๓๐,๕๖๐
บาท
๑.๓.๑๐ ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ ๑๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน ดังนี้
- กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว แฟูม ฯลฯ ตั้งไว๎ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจําย
จากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท,
งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ,แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)
- สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์ ตั้งไว๎ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
หนังสือ และคูํมือการปฏิบัติงาน คูํมือครู ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๒,๐๐๐ บาท และงานการศึกษาไมํกาหนดระดับ จานวน ๓,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๑ ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคํา
จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน ถํานไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๒,๐๐๐ บาท , งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ จานวน
๓,๐๐๐ บาท, แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๒ ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ ๒๘,๐๐๐ บาท
- คําวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ ๒๘,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน กระดาษชาระ ไม๎กวาด แก๎ว จาน น้ายาล๎างจาน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๓,๐๐๐ บาท , แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท)

- ๖๕ ๑.๓.๑๓ ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง
เชํน อิฐ หิน ปูน ทราย ลูกบิด ฝักบัว ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมํกาหนด
ระดับ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท,แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๔ ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เชํน ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ามัน
เบรค กระจก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา )
๑.๓.๑๕ ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๒๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิง
และหลํอลื่น เพื่อใช๎ในศูนย์เยาวชน(สระวํายน้า) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท , งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท ,
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๖ ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- คําวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว๎ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชํน แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ สาลี ผ๎าพันแผล คลอรีน ฯลฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๗ ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
- คําวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน แผํนผ๎าเขียนปูาย สติ๊กเกอร์ สี พูํกันทาสี ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท , แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน
๑๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓.๑๘ ค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
- คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อชุด
กีฬา วัสดุการกีฬาสนับสนุนชมรมกีฬา เชํน ชุดกีฬา ลูกฟุตบอล ไม๎ตีปิงปอง ลูกปิงปอง ลูกเทนนิส ตระกร๎อ ฯลฯ
และวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช๎ในศูนย์เยาวชน (สระวํายน้า) ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๙ ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
- คําวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน Disk , Mouse กระดาษตํอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๒๐ ค่าวัสดุ ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ ๑,๖๗๓,๕๖๐ บาท
- เงินคําอาหารเสริม(นม) ตั้งไว๎ ๑,๖๗๑,๔๖๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําอาหารเสริม(นม)
สาหรับเด็กเล็ก จานวน ๒๘๐ วัน จานวนเงิน ๑๑๕,๖๔๐ บาท และนักเรียนระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษาปีที่

- ๖๖ ๑-๖ จานวน ๒๖๐ วัน จานวนเงิน ๑,๕๕๗,๙๒๐ บาท ตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ๎อมการจัดตั้งงบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด๎านการศึกษาของ
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ประจาปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
๑.๔ หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
๗๖๐,๐๐๐ บาท
๑.๔.๑ ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนเทศบาลในสังกัด และสระวํายน้าเทศบาลเมืองทําใหมํ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท )
๑.๔.๒ ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าน้าประปา ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําน้าประปาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนเทศบาลในสังกัด และสระวํายน้าเทศบาลเมืองทําใหมํ ฯลฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๑๔๐,๐๐๐ บาท )
๑.๔.๓ ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจํายเป็นคําบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และคําบริการอื่นเพื่อให๎ได๎ซึ่งบริการดังกลําว ใช๎ใน
กองการศึกษาโรงเรียนเทศบาลในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และสระวํายน้าเทศบาลเมืองทําใหมํ ฯลฯ ตั้งจํายจาก
รายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท งานการศึกษาไมํ
กาหนดระดับ จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๕,๐๐๐ บาท)
๑.๕ หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้

๖๕,๐๐๐ บาท

แยกเป็น

๑.๕.๑ เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) จํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
๑.๕.๒ เงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐
บาท เพื่อจ่ายเป็น
- เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานเทศกาลของดีเมืองจันท์ ตั้งไว๎ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นเงินอุดหนุนอาเภอทําใหมํจัดกิจกรรมเข๎ารํวมงานเทศกาลของดีเมืองจันท์รํวมกับจังหวัดจันทบุรี ฯลฯ จานวน
๑๕,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) อยูํระหวํางขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อานวยการการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับจังหวัดจันทบุรี ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )

- ๖๗ –
๑.๖ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ตั้งไว้ ๓,๙๓๘,๕๖๐ บาท
๑.๖.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้
๓,๙๓๘,๕๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําเย็บหนังสือ เข๎าปกหนังสือ คําระวางรถบรรทุก ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท)
- โครงการจัดจ้างครูฝึกสอนดนตรีสากลและดนตรีไทย ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคําจัดจ๎างครูฝึกสอนดนตรีสากลและดนตรีไทย ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- โครงการจัดทาข้อสอบปลายภาคเรียนและปลายปีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดทาข๎อสอบของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ปีละ
๑ ครั้ง ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) จํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ)
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย
ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๔ โรงเรียน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ ดํวน
มาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ๎อมการจัดตั้งงบประมาณรายจํายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไป ด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ ประจาปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการ
จัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เงินค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ ๒,๔๔๐,๓๖๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กเล็กฯ จานวน ๒๘๐ วัน เป็นเงิน ๒๑๔,๗๖๐ บาท เด็กอนุบาลและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖
สาหรับนักเรียนจานวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๒,๒๒๕,๖๐๐ บาท ตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ๎อมการจัดตั้งงบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด๎านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจาปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งไว้ ๖๗,๒๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย
ในการเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ ADSL และระบบ Wireless Fidelity : Wifi ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบาล
ในสังกัด ๔ โรงเรียน ตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ๎อม
การจัดตั้งงบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจาปี ๒๕๕๖
ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ ๕๖๖,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรอื่นเข๎ารํวมอบรมในโครงการตําง ๆ ที่กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่นหรือหนํวยงานอื่นจัดขึ้นในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คําเชําที่พัก

- ๖๘ คํายานพาหนะ คําลงทะเบียน ฯลฯ ตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ซักซ๎อมการจัดตั้งงบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ประจาปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จานวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท และจํายจากรายได๎ จานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
การศึกษาไมํกาหนดระดับ)
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดซื้อหนังสือห๎องสมุดให๎กับโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ ๗๕,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว
๑๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ๎อมการจัดตั้งงบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด๎าน
การศึกษาของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ประจาปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียนสาหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตาม
หนังสือ ดํวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ๎อมการจัดตั้งงบประมาณ
รายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจาปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ จะ
เบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ)
- โครงการศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย
ในการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือ ดํวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ๎อมการจัดตั้งงบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด๎านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจาปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ จะเบิกจํายตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุ
การศึกษาสาหรับเด็กเล็กเทศบาลเมืองทําใหมํ จํายจากเงินรายได๎ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท )
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ ๘๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว
เชํน กระดาษชาระ ไม๎กวาด แก๎ว จาน น้ายาล๎างจาน ฯลฯ และจัดซื้อเครื่องนอนสาหรับเด็กกํอนวัยเรียน
จานวน ๑๗๐ ชุด ประกอบด๎วย เบาะที่นอน หมอนและผ๎าหํม ให๎กับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
๕๐ ชุด, โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว ๓๐ ชุด ,โรงเรียนเทศบาลวัดไผํล๎อม ๑๐ ชุด,โรงเรียนเทศบาลบ๎านปุาแดง
๒๐ ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ๖๐ ชุด ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา จานวน ๘๕,๐๐๐ บาท)
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและโรงเรียนเทศบาลในสังกัด เชํน แอลกอฮอล์
เวชภัณฑ์ สาลี ผ๎าพันแผล คลอรีน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษา
ไมํกาหนดระดับ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท )

- ๖๙ - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
ให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ เชํน แผํนผ๎าเขียนปูาย สี พูํกันทาสี ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน ๕,๐๐๐ บาท)
- ค่าเครื่องแบบสาหรับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน ตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐ บาท สาหรับเครื่องแบบ
นักเรียนอยํางดี สาหรับนักเรียนกํอนวัยเรียนของนักเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
- ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อชุดกีฬา วัสดุการกีฬาให๎กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เชํน ลูกฟุตบอล หํวงยาง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน ๕,๐๐๐ บาท)

           

- ๗๐ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
----------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๐,๗๑๓,๑๙๖ บาท แยกเป็น
๑.รายจ่ายประจา ตั้งไว้ รวม ๙,๘๑๖,๑๙๖ บาท แยกเป็น
๑.๑.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้ รวม ๒,๔๕๙,๓๑๖ บาท แยกเป็น
๑.๑.๑.เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ ๑,๖๗๘,๙๘๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว จานวน ๕ อัตรา พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจํายจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน ๙๔๖,๘๖๐ บาท งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จานวน ๓๖๒,๖๔๐ บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ จานวน
๓๖๙,๔๘๐ บาท)
๑.๑.๒.เงินเดือน ประเภทเงินประจาตาแหนํง ตั้งไว๎ ๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจา
ตาแหนํงพนักงานเทศบาลประเภทวิชาชีพเฉพาะ อัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จานวน ๑ อัตรา ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
๑.๑.๓.เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มตําง ๆ ตั้งไว๎ ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสาหรับ
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการสาธารณสุข อัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท จานวน ๑ อัตรา ตัง้ จํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
๑.๑.๔. คําจ๎างประจา ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจา ตั้งไว๎ ๗๒๖,๓๓๖ บาท เพื่อจํายเป็นเงิน
คําจ๎างลูกจ๎างประจา และเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว จานวน ๔ อัตรา ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )
๑.๒. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม ๓๒๔,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑.๒.๑. คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตั้งไว๎ ๓๒๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ และเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว ตาแหนํง พนักงานขับรถยนต์
จานวน ๒ อัตรา ที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสาธารณสถานและเก็บขนขยะมูลฝอย ตาแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่
ธุรการ จานวน ๑ อัตรา ที่ปฏิบัติงานผู๎ชํวยงานธุรการงานรักษาความสะอาด อัตราละ ๙,๐๐๐ บาท ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )
๑.๓ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ ๖,๕๘๒,๒๘๐ บาท แยกเป็น
๑.๓.๑. คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎
๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําอาหารทาการนอกเวลาของพนักงานและลูกจ๎าง ที่ได๎รับคาสั่งให๎มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

- ๗๑ –
สาธารณสุข จานวน ๑,๐๐๐ บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จานวน
๕๐,๐๐๐ บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ จานวน ๑,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๒.คําตอบแทน ประเภทคําเชําบ๎าน ตั้งไว๎ ๕๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านของ
พนักงานที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข )
๑.๓.๓.คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว๎ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ๎างประจาที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )
๑.๓.๔.คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ๎างประจาและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บปุวย และมีสิทธิได๎รับตาม
ระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน
๒๐,๐๐๐ บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จานวน ๕,๐๐๐ บาท แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆําสัตว์ จานวน ๕,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๕.คําตอบแทน ประเภทคํารางวัลและสินบนนาจับ ตั้งไว๎ ๕๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคํารางวัล
และสินบนนาจับผู๎กระทาผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )
๑.๓.๖.คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ ๓,๕๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย คําตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ จ๎างเหมาเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จ๎างเหมางานรักษาความสะอาด จานวน ๒๔ อัตรา จ๎างเหมารักษาความสะอาดโรงฆําสัตว์ จานวน ๒ อัตรา และจ๎าง
เหมาบุคคลภายนอกให๎มากระทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๓,๓๖๕,๐๐๐ บาท ( ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จานวน ๑,๐๐๐ บาท แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จานวน ๓,๑๐๘,๐๐๐ บาท งานบาบัดน้าเสีย ๑๐,๐๐๐ บาท
แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท งานโรงฆําสัตว์ จานวน ๒๒๖,๐๐๐ บาท) และตั้งจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๑๕๙,๐๐๐ บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล )
๑.๓.๗.คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎ ๔๒๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย เชํน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๏ะ เก๎าอี้
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๓๗๖,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
จานวน ๑,๐๐๐ บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จานวน ๕,๐๐๐ บาท งานโรงฆําสัตว์ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ) และตั้งจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ )
๑.๓.๘. คําใช๎สอย ประเภทรายจํายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว๎
๒๒๑,๒๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
- โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคเอดส์ ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคเอดส์ ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ )
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )

- ๗๒ - โครงการดวงตาแจํมใสเทิดไท๎องค์ราชัน ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดหาแวํนตาให๎กับผู๎สูงอายุที่ประสบปัญหาในด๎านสายตาและด๎อยโอกาสในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น )
- โครงการสนับสนุนชมรมสํงเสริมสุขภาพ ตั้งไว๎ ๔๓,๒๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมออกกาลังกายเต๎นแอโรบิค เพื่อสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล
ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
- โครงการรณรงค์วันทาความสะอาด ตั้งไว๎ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรมรณรงค์ทาความสะอาดในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )
- โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ตั้งไว๎ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค์
ให๎ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยกํอนทิ้ง ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )
- คําใช๎จํายโครงการตรวจค๎นด๎านภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียน ตั้งไว๎ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการตรวจคัดกรองด๎านภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองทําใหมํ
ทั้ง ๔ โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
- โครงการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนและสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันโรค ตั้งไว๎ ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนและสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันโรคนักเรียนชั้นประถมศึกษา
สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองทําใหมํ ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
- โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัยทารกแรกเกิด ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน
กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพอนามัยทารกแรกเกิดในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
-โครงการสํงเสริมสุขภาพ ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค์ให๎
ความรู๎ด๎านโรคติดตํอตําง ๆ ที่สาคัญ ,สํงเสริมสุขภาพด๎านการออกกาลังกาย,สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ, สํงเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัว,จัดเจ๎าหน๎าที่ออกปฏิบัติงานสํงเสริมและพัฒนาโรงเรียน,สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ,สํงเสริมงาน
สุขาภิบาลอาหาร, สํงเสริมงานสาธารณสุขชุมชน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
-โครงการรณรงค์ให๎ความรู๎กลุํมเสี่ยงด๎านโรคติดตํอและสารเสพติด ตั้งไว๎ ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค์ให๎ความรู๎กลุํมเสี่ยงด๎านโรคติดตํอและสารเสพติด ตามแผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น )
-โครงการตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร ตั้งไว๎ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคําใช๎จําย
ในการเก็บตัวอยํางอาหารสด ตรวจสอบสารปนเปื้อนต๎องห๎ามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนพัฒนา

- ๗๓ สามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น )
-โครงการรณรงค์หลีกเลี่ยงการใช๎สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่สร๎างปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม ตั้งไว๎
๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายจัดทาสื่อรณรงค์ให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจในการหลีกหรือลดและ
การใช๎ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )
-โครงการประชาสัมพันธ์ขยะอันตราย ตั้งไว๎ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดทา
ปูายประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนมีความรู๎เกี่ยวกับขยะอันตราย ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ )
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )
-โครงการรณรงค์สถานประกอบการให๎บาบัดน้าเสียกํอนปลํอยทิ้ง ตั้งไว๎ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคําใช๎จํายในการตรวจแนะนาสถานประกอบการให๎ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียกํอนปลํอยทิ้ง ตามแผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย )
-โครงการตรวจแนะนาสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ตั้งไว๎ ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการตรวจแนะนาสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตเทศบาล ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
- โครงการตรวจสอบความปลอดภัยในเนื้อสุกรกํอนออกจาหนําย ตั้งไว๎ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดซื้อเนื้อสุกร ฯลฯ ที่ใช๎ในการตรวจหาสารปนเปื้อนในเนื้อสุกรที่ตลาดสดเทศบาลเมืองทําใหมํ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ )
-โครงการรณรงค์ให๎ความรู๎กลุํมผู๎ประกอบการด๎านอาหาร ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการรณรงค์ให๎ความรู๎กลุํมผู๎ประกอบการด๎านอาหาร ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
-โครงการประชาสัมพันธ์จุลินทรีย์ชํวยบาบัดน้าเสีย ตั้งไว๎ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อจัดทาปูาย
ประชาสัมพันธ์การใช๎จุลินทรีย์ชํวยบาบัดน้าเสีย จานวน ๒ ปูาย ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ )
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย )
- โครงการให๎ความรู๎อาสาสมัครสาธารณสุขประจาปี ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการรณรงค์ให๎ความรู๎ตํอเนื่องในด๎านสาธารณสุขแกํ อสม. ของเทศบาลเมืองทําใหมํทั้งใหมํและเกํา
ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
๑.๓.๙. คําใช๎สอย ประเภทรายจํายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่น ๆ ตั้งจํายไว๎ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ เชํน คําเบี้ยเลี้ยง
คําพาหนะ คําเชําที่พัก ฯลฯ ของพนักงานที่ได๎รับคาสั่งให๎เดินทางไปราชการได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ จานวน
๕,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๐.คําวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําซื้อกระดาษ
ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )

- ๗๔ –
๑.๓.๑๑.คําวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชํน Mouse , แผํน Diskette , ผ๎าหมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )
๑.๓.๑๒.คําวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ตั้งไว๎ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําซื้ออุปกรณ์
ไฟฟูาชนิดตําง ๆ เชํน หลอดไฟ สายไฟฟูา บัลลาสต์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน ๒,๐๐๐ บาท แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จานวน
๑๐,๐๐๐ บาท งานโรงฆําสัตว์ จานวน ๓,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๓.คําวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งจํายไว๎ ๔๗๑,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จําย ดังนี้
- โครงการจัดหาถังรองรับมูลฝอย ตั้งไว๎ ๒๗๑,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อถังขยะ
พลาสติก ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา ๑๒๐ ลิตร , ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา ๒๐๐ ลิตร , ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา
๒๔๐ ลิตร ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )
- คําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุที่เข๎าลักษณะ
เกี่ยวกับงานบ๎านงานครัวในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เชํน ไม๎กวาด,ผงซักฟอก,แปรง ฯลฯ
โดยตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ) และตั้งจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
๑.๓.๑๔.คําวัสดุ ประเภทวัสดุกํอสร๎าง ตั้งไว๎ ๓๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อดินกลบ
กองขยะและปรับปรุงทาง อิฐ หิน ปูน ทราย ทํอ ไม๎ ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน
๒๓๐,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จานวน ๑,๐๐๐ บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย
จานวน ๓,๐๐๐ บาท แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จานวน ๕,๐๐๐ บาท งานโรงฆําสัตว์ จานวน
๕,๐๐๐ บาท ) และตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )
๑.๓.๑๕.คําวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อยางรถยนต์ สายพาน หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )
๑.๓.๑๖.คําวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ตั้งไว๎ ๘๘๕,๐๘๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง แก๏ส ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๔๘๖,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จานวน ๔๘๕,๐๐๐ บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ จานวน
๑,๐๐๐ บาท ) และตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๓๙๙,๐๘๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )
๑.๓.๑๗.คําวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว๎ ๓๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
-โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์สาหรับบริการประชาชนและซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กให๎เด็กนักเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง ๔ โรงเรียน ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ในการออกหนํวยบริการสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลและซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กให๎เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง ๔ โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี

- ๗๕ –
( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น )
-โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ด๎านการปูองกันและควบคุมโรคในสัตว์ ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช๎ในการออกหนํวยบริการประชาชนในเขตเทศบาล เชํน ยารักษาโรค วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า สาหรับฉีดให๎สุนัขและแมวหรือสัตว์อื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ )
-โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า ตั้งไว๎ ๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อใช๎ในการออกหนํวยบริการผําตัด ทาหมัน ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให๎กับประชาชนในเขต
เทศบาล ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ )
-จัดซื้อน้ายาฆําเชื้อโรคและดับกลิ่น ฯลฯ ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อน้ายาฆํา
เชื้อโรคและดับกลิ่น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด )
-โครงการควบคุมและกาจัดหนู ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเคมีภัณฑ์, เนื้อสุกร
เพื่อใช๎ในการกาจัดหนูในเขตเทศบาล ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด )
-โครงการจัดหาเคมีภัณฑ์กาจัดพาหะนาโรค ตั้งไว๎ ๑๘๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย
ดังนี้
-จัดซื้อเคมีภัณฑ์กาจัดยุงและแมลงสาบ ตั้งไว๎ ๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดซื้อเคมีภัณฑ์กาจัดยุงและแมลงสาบ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
-จัดซื้อเคมีภัณฑ์กาจัดลูกน้ายุงลาย ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดซื้อเคมีภัณฑ์กาจัดลูกน้ายุงลาย ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
-จัดซื้อเคมีภัณฑ์กาจัดแมลงวัน ตั้งไว๎ ๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อ
เคมีภัณฑ์กาจัดแมลงวัน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
๑.๓.๑๘.คําวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว๎ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อน้ายา
ฆําหญ๎าและวัสดุการเกษตร ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข จานวน ๑๒,๐๐๐ บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ จานวน ๓,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๙.คําวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อกระดาษโปสเตอร์ ฟิล์มถํายรูป ล๎างรูป ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข )
๑.๓.๒๐.คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุเครื่องแตํงกาย ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
รองเท๎าบู๏ท เสื้อกันฝน ถุงมือ เครื่องแบบ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )

- ๗๖ –
๑.๓.๒๑.คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว๎ ๕๑,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุตําง ๆ
ที่มิได๎กาหนดไว๎ข๎างต๎น เชํน สายสํงน้า สาหรับใช๎กับรถบรรทุกน้าของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข )
๑.๔ หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๓๘๐,๖๐๐ บาท แยกเป็น
๑.๔.๑.คําสาธารณูปโภค ประเภทคําไฟฟูา ตั้งไว๎ ๒๐๑,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูา
ที่ใช๎ในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ คําไฟฟูาที่ใช๎ในตลาดสดทั้งสองแหํง และคําไฟฟูาที่ใช๎ในโรงฆําสัตว์ของเทศบาล
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จานวน
๑,๐๐๐ บาท แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จานวน ๑๕๕,๐๐๐ บาท งานโรงฆําสัตว์ จานวน ๔๕,๐๐๐ บาท )
๑.๔.๒.คําสาธารณูปโภค ประเภทคําน้าประปา ตั้งไว๎ ๑๖๖,๒๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําน้าประปา
ที่ใช๎ในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ คําน้าประปาตลาดสดทั้งสองแหํง และคําน้าประปาที่ใช๎ในโรงฆําสัตว์ของเทศบาล
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จานวน
๓,๒๐๐ บาท แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จานวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท งานโรงฆําสัตว์ จานวน
๓๐,๐๐๐ บาท )
๑.๔.๓.คําสาธารณูปโภค ประเภทคําโทรศัพท์ ตั้งไว๎ ๑,๔๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์
ที่ใช๎ในโรงฆําสัตว์เทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ )
๑.๔.๔.คําสาธารณูปโภค ประเภทคําอินเตอร์เน็ต ตั้งไว๎ ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําสมาชิก
อินเตอร์เน็ตรายเดือน ที่ใช๎ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )
๑.๕ หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม ๗๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑.๕.๑. โครงการพัฒนาระบบการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตั้งไว๎ ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาระบบการสาธารณสุขมูลฐาน ให๎แกํ อสม. เทศบาลเมืองทําใหมํ จานวน ๗ ชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปี( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
๒. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ ๘๙๗,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๒.๑ หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ ๘๙๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๒.๑.๑. คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประเภท คําตํอเติมหรือดัดแปลงอาคาร ตั้งไว๎ ๘๙๗,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๒ ตามแผนพัฒนาสามปี( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานตลาดสด )

        

- ๗๗ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
----------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๒,๓๘๗,๙๖๐ บาท แยกเป็น
๑. รายจ่ายประจา ตั้งไว้รวม ๒,๓๘๗,๙๖๐ บาท แยกเป็น
๑.๑ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา

ตั้งไว้รวม ๔๕๖,๙๖๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑ เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ ๔๕๖,๙๖๐ บาท เพื่อจํายเป็น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว จานวน ๒ อัตรา
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป จานวน ๑ อัตรา เป็นเงิน
๒๗๖,๙๖๐ บาท งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน จานวน ๑ อัตรา เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท )
๑.๒ หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ตั้งไว้รวม ๒๘๘,๐๐๐ บาท

แยกเป็น

๑.๒.๑ คําจ๎างชั่วคราว ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจและคําครองชีพ ตั้งไว๎
๒๘๘,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตาแหนํงผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน จานวน ๑ อัตรา
เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ตัง้ จํายจากรายได๎ และคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตาแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงาน
พัฒนาชุมชน จานวน ๑ อัตรา เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน )
๑.๓ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม ๑,๒๕๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ ๓๓,๐๐๐ บาท
๑.๓.๑ คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎
๓,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําอาหารทาการนอกเวลาของพนักงานและลูกจ๎างให๎มาปฏิบัติงานนอกเวลาเป็น
ครั้งคราว ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
๑.๓.๒ คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป จานวน ๕,๐๐๐ บาท งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน
จานวน ๕,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๓ คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บปุวยที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท)

- ๗๘ ค่าใช้สอย ตั้งไว้ ๙๙๐,๐๐๐ บาท
๑.๓.๔ คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคําจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให๎มาทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง และสาหรับการจ๎างเหมาแรงงานในการ
กํอสร๎างซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎กับประชาชนผู๎ยากไร๎และผู๎ด๎อยโอกาส ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
๑.๓.๕ คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมครุภัณฑ์ คําบารุงรักษาหรือซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง คําบารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
๑.๓.๖ คําใช๎สอย ประเภทรายจํายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว๎ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง
ที่ได๎รับคาสั่งให๎เดินทางไปราชการได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๗ คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ ๙๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จํายเป็นคําใช๎จําย ดังนี้
- โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตั้งไว๎ ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมของชุมชน เนื่องในวันสาคัญหรือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตํอชุมชน ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน )
- โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคํา
วัสดุอุปกรณ์ คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารและเครื่องดื่มในการอบรม หรือคําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวกับการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
- โครงการเทศบาลสัญจร ตั้งไว๎ ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรม คําอาหารและเครื่องดื่ม คําพาหนะ คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ที่เข๎ารํวม
กิจกรรม คําน้ามันเชื้อเพลิง คําจ๎างเหมาบริการหรือคําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
- โครงการสารวจความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตั้งไว๎ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคํา
วัสดุอุปกรณ์ คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารและเครื่องดื่มในการอบรม คําแบบพิมพ์ แบบสารวจ คําตอบแทนในการ
สารวจ คําตอบแทนการบันทึกข๎อมูล หรือคําใช๎จํายอื่นเกี่ยวกับการอบรมและสารวจข๎อมูล ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุน
ความเข๎มแข็งชุมชน)
- โครงการชุมชนสัมพันธ์ ตั้งไว๎ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรมแขํงขันเกมส์ / กีฬาและพบปะสังสรรค์ คําอาหารและเครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ หรือคําใช๎จํายอื่น
ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)

- ๗๙ -

- โครงการฝึกอบรมอาชีพ ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารและเครื่องดื่ม คําพาหนะ คําเชําที่พัก หรือคําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวกับการ
อบรมและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน )
- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู๎นาชุมชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุข ตั้งไว๎ ๕๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม คําตอบแทนวิทยากร
คําอาหารและเครื่องดื่ม คําพาหนะ คําเชําที่พัก หรือคําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวกับการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๘ ) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน )
- โครงการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของชุมชน ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุ คําอาหารและเครื่องดื่ม คําพาหนะหรือคําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวข๎องในการสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมตามความต๎องการของชุมชน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
ค่าวัสดุ ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๓.๘ คําวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน เชํน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป )
๑.๓.๙ คําวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ตั้งไว๎ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
อุปกรณ์ไฟฟูาตํางๆ เชํน ถํานไฟ สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
๑.๓.๑๐ คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ ๓,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
ไม๎กวาด แปรง สบูํ ผงซักฟอก กระดาษชาระ น้ายาล๎างจาน จาน แก๎ว ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏใน
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
๑.๓.๑๑ คําวัสดุ ประเภทวัสดุกํอสร๎าง ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อไม๎อัด
สี ทินเนอร์ ตะปู และสาหรับจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง ซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎กับประชาชนผู๎ยากไร๎และผู๎ด๎อยโอกาส ฯลฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
๑.๓.๑๒ คําวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
๑.๓.๑๓ คําวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ตั้งไว๎ ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
๑.๓.๑๔ คําวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคําจัดซื้อฟิล์มถํายรูป ล๎างรูป กระดาษโปสเตอร์ พูํกัน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )

- ๘๐ –
๑.๓.๑๕ คําวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ ๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเมาส์
ตลับผงหมึก แผํนบันทึกข๎อมูล กระดาษตํอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทั่วไป )
๑.๔ หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม ๑๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
- คําสาธารณูปโภค ประเภทคําบริการด๎านโทรคมนาคม ตั้งไว๎ ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน และคําบริการอื่นเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการดังกลําว ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
๑.๕ หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม ๓๑๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑.๕.๑ เงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนหนํวยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในการจัดกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ ตั้งไว๎ ๓๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดของ
ศพส.จ.จันทบุรี ที่ทาการปกครองจังหวัดจันทบุรี ตั้งไว๎ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ
ขับเคลื่อนงานด๎านยาเสพติดของจังหวัดจันทบุรีตามแนวยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกาหนด ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริม
และสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน) (ได๎รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระดับจังหวัด ตามหนังสือที่ จบ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๐๔๘๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ )
- โครงการสนับสนุนกองทุนแมํของแผํนดิน ตั้งไว๎ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุน
กองทุนแมํของแผํนดินชุมชนหนองบัว ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
๑.๖ หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ รวม ๖๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
- คําใช๎จํายในการสงเคราะห์ผู๎ด๎อยโอกาส ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
เงินหรือสิ่งของในการชํวยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผู๎พิการ ที่ยากจนหรือคนเรํรํอน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ )
- คําใช๎จํายในการชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัย ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นเงินหรือสิ่งของในการชํวยเหลือบรรเทาทุกข์ผู๎ประสบสาธารณภัย หรือคําใช๎จํายในการสนับสนุนหนํวยงานอื่น
ที่เข๎ามาดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองทําใหมํ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ )

              

- ๘๑ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน
-------- ----------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๒,๙๓๘,๓๐๐ บาท
๑.รายจ่ายประจา ตั้งไว้ รวม ๒,๙๓๘,๓๐๐

แยกเป็น
บาท แยกเป็น

๑.๑ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้ ๑,๖๔๗,๓๐๐ บาท แยกเป็น
๑.๑.๑ เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ ๑,๕๑๒,๙๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
เงินเดือนแกํพนักงานเทศบาล พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว ตั้งจํายจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
๑.๑.๒ เงินเดือน ประเภท เงินประจาตาแหนํง ตั้งไว๎ ๖๗,๒๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจา
ตาแหนํงผู๎อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ)
๑.๑.๓ เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ตั้งไว๎ ๖๗,๒๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน
รายเดือนให๎แกํผู๎อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
๑.๒ หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ ๔๖๘,๐๐๐ บาท
๑.๒.๑ คําจ๎างชั่วคราว ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตั้งไว๎ ๔๖๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนและคําครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างตามภารกิจ ดังนี้
-ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ จานวน ๑ อัตรา
-ตาแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน ๑ อัตรา
-ตาแหนํง ผู๎ชํวยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จานวน ๑ อัตรา
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ )
๑.๓ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ ๗๘๙,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑.๓.๑ คําตอบแทน ประเภท คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎ ๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ได๎รับคาสั่งให๎มาปฏิบัติงานนอกเวลา
เป็นครั้งคราว ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
๑.๓.๒ คําตอบแทน ประเภท เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว๎ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

-๘๒๑.๓.๓ คําตอบแทน ประเภท เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บปุวยที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
๑.๓.๔ คําตอบแทน ประเภท คําเชําบ๎าน ตั้งไว๎ ๕๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือ
คําเชําบ๎านของพนักงานที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
๑.๓.๕ คําใช๎สอย ประเภท รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ ๔๐๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็น
-คําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําเย็บปกหนังสือ
เข๎าปกหนังสือ ในการจัดทาหนังสือตําง ๆ ของเทศบาล เชํน เข๎าปกแผนพัฒนาเทศบาล เข๎าปกงบประมาณ
คําเชําเครื่องถํายเอกสาร คําบริการรับใช๎ คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตําง ๆ คําใช๎จํายในการดาเนินคดีตาม
คาพิพากษา คําโฆษณาและเผยแพรํเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
สิ่งพิมพ์ตําง ๆ และคําจ๎างเหมาบริการเพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาแรงงานหรือจ๎างเหมาบุคคลภายนอกให๎มาปฏิบัติงาน
อยํางใดอยํางหนึ่ง ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
-โครงการจัดทาวารสารเทศบาลและสื่อตําง ๆ เพื่อเผยแพรํกิจกรรมและผลงานของเทศบาล
ตั้งไว๎ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดทาวารสารรายงานกิจการของเทศบาล รวมทั้ง คูํมือ แผํนพับ
ใบปลิว CD วีดีทัศน์และเอกสารแนะนาอื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
-โครงการปรับปรุงระบบลาโพงเสียงตามสาย ตั้งไว๎ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซํอมแซมปรับปรุง
และติดตัง้ เพิ่มเติมลาโพงเสียงตามสายขนาดไมํตากวํ
่ า ๓๐ วัตต์ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
-โครงการเชําพื้นที่เว็บไซด์ของเทศบาล ตั้งไว๎ ๑๔,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําเชําพื้นที่เว็บไซด์ของ
เทศบาล ชื่อ www.thamaicity.go.th ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
-โครงการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ ตั้งไว๎ ๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดทาปูายไวนิล
ขนาดไมํน๎อยกวํา ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร และขนาดไมํน๎อยกวํา ๓.๖๐ x ๖.๐๐ เมตร หรือขนาดตามความเหมาะสม
หรือจัดทาปูายไม๎ ปูายผ๎า เป็นต๎น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
๑.๓.๖ คําใช๎สอย ประเภท รายจํายเพื่อบารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาซํอมแซมครุภัณฑ์ตําง ๆ เชํน โต๏ะ เก๎าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลาโพงเครื่องขยายเสียง
วิทยุเทป ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
๑.๓.๗ คําใช๎สอย ประเภท รายจํายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว๎ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
นอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

- ๘๓ –
๑.๓.๘ คําใช๎สอย ประเภท รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ ๒๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายดังนี้
-โครงการสํงเสริมสนับสนุนและจัดทากิจกรรมในการจัดทาแผนชุมชน ตั้งไว๎
๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมชุมชนทั้ง ๗ ชุมชน คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารและ
เครื่องดื่มในการอบรม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
- โครงการจัดทาเวทีประชาคมท๎องถิ่น ตั้งไว๎ ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดทาเวทีประชาคมท๎องถิ่น คําตอบแทนวิทยากร คําอาหาร และเครื่องดื่มในการอบรม และคําใช๎จํายอื่นๆ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ)
๑.๓.๙ คําวัสดุ ประเภท วัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
สานักงานตําง ๆ เชํน กระดาษไข กระดาษ ปากกา หมึกถํายเอกสาร สิ่งพิมพ์ตําง ๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
๑.๓.๑๐ คําวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟูาและวิทยุ ตั้งไว๎ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน ถํานไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟูา ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
๑.๓.๑๑ คําวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
งานบ๎านงานครัว เชํน กระดาษชาระ ไม๎กวาด ขนไกํ ผงซักฟอก น้ายาล๎างจาน แก๎ว ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
๑.๓.๑๒ คําวัสดุ ประเภท วัสดุกํอสร๎าง ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง
ตําง ๆ เชํน ไม๎อัด ทินเนอร์ น้ามันสน สี แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
๑.๓.๑๓ คําวัสดุ ประเภท คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ามันเบรค ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
๑.๓.๑๔ คําวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ตั้งไว๎ ๔,๕๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
๑.๓.๑๕ คําวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน แผํนปูาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดาที่ได๎จากการล๎าง อัด ขยาย ฯลฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
๑.๓.๑๖ คําวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชํน แผํนบันทึกข๎อมูล กระดาษตํอเนื่อง Mouse ผ๎าหมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

- ๘๔ ๑.๔ หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม ๓๔,๐๐๐ บาท แยกเป็น
-คําบริการด๎านโทรคมนาคม ตั้งไว๎ ๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําบริการอินเตอร์เน็ต
รายเดือนและคําบริการอื่น เพื่อให๎มาซึ่งบริการดังกลําวใช๎ในกองวิชาการฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
-คําไฟฟูา ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูาสาหรับปูายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์ ตั้งจําย
จากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

            

- ๘๕ -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองช่าง
-----------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๘,๑๕๓,๑๖๔ บาท
๑. รายจ่ายประจา ตั้งไว้รวม ๗,๐๕๐,๑๖๔ บาท

แยกเป็น
แยกเป็น

๑.๑ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้ รวม ๒,๔๕๒,๑๖๔ บาท แยกเป็น
๑.๑.๑ เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ ๑,๗๘๗,๖๔๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน ๖๖๘,๔๐๐ บาท , งานไฟฟูาถนน จานวน ๑,๑๑๙,๒๔๐ บาท )
๑.๑.๒ เงินเดือนประเภทเงินประจาตาแหนํง ตั้งไว๎ ๖๗,๒๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจา
ตาแหนํงผู๎อานวยการกองชําง ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน )
๑.๑.๓ เงินเดือนประเภทเงินเพิ่มตําง ๆ ตั้งไว๎ ๖๗,๒๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนให๎แกํผู๎อานวยการกองชําง ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน )
๑.๑.๔ คําจ๎างประจา ประเภท คําจ๎างลูกจ๎างประจา จานวน ๓ อัตรา ตั้งไว๎ ๕๓๐,๑๒๔ บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างลูกจ๎างประจา พร๎อมเงินปรับปรุงคําจ๎าง จานวน ๓ อัตรา ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน จานวน ๓๖๗,๐๐๘ บาท,งานสวนสาธารณะ จานวน ๑๖๓,๑๑๖ บาท )
๑.๒ หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม ๕๔๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑.๒.๑ คําจ๎างชั่วคราว ประเภท คําตอบแทนพนักงานจ๎าง ตั้งไว๎ ๕๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จานวน ๕ อัตรา โดยจ๎างอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน จานวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม ๔,๐๑๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑.๓.๑ คําตอบแทน ประเภท คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎ ๕๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําอาหารทาการนอกเวลาสาหรับพนักงานกองชําง ในกรณีที่เทศบาลฯ มีงานเรํงดํวน และจาเป็นต๎อง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๕๒,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จํายจากรายได๎ จานวน ๒,๐๐๐ บาท , งานไฟฟูาถนน จํายจาก
รายได๎ จานวน ๓๕,๐๐๐ บาท , งานสวนสาธารณะ จํายจากรายได๎ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท )

- ๘๖ ๑.๓.๒ คําตอบแทน ประเภท เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว๎ ๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นเงินชํวยเหลือคําเลําเรียนบุตรของพนักงานกองชํางที่มีสิทธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎
๕๕,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน
๒๐,๐๐๐ บาท, งานไฟฟูาถนน จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท , งานสวนสาธารณะ ๒๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๓ คําตอบแทน ประเภท เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
เงินสวัสดิการในด๎านการรักษาพยาบาลแกํพนักงานกองชําง และครอบครัวที่เจ็บปุวย ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน
๔๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จํายจากรายได๎
จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท , งานไฟฟูาถนน จํายจากรายได๎ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท , งานสวนสาธารณะ จํายจาก
รายได๎ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๔ คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ ๑,๕๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
- คําธรรมเนียมตําง ๆ เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมที่จาเป็นต๎องเบิกจําย และอยูํในความ
รับผิดชอบของกองชําง
- คําจ๎างเหมาบริการ เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาแรงงานหรือจ๎างเหมาบุคคลภายนอกให๎มา
ปฏิบัติงานอยํางใดอยํางหนึ่ง
- คําระวางรถบรรทุก เพื่อจํายเป็นคําระวางรถบรรทุกสิ่งของและครุภัณฑ์อื่นที่เทศบาลมี
ความจาเป็นต๎องซื้อมาใช๎ในการปฏิบัติงาน ตั้งจํายจากรายได๎ ๑,๕๖๕,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน ๒,๐๐๐ บาท,งานไฟฟูาถนน จานวน ๑,๐๒๒,๐๐๐ บาท,
งานสวนสาธารณะ ๕๔๑,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๕ คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎ ๒๙๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็น
- คําบารุงรักษาหรือซํอมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซม
ครุภัณฑ์ เชํน โต๏ะ เก๎าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ๎า เครื่องสูบน้า รถกระเช๎าไฟฟูา ฯลฯ
- คําบารุงรักษาหรือซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการซํอมแซม
สิ่งกํอสร๎างตําง ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบของกองชํางที่เกิดการชารุด เชํน ถนน สะพาน ฯลฯ
- คําบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการบารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบของกองชําง
ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๒๙๕,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จํายจากรายได๎ จานวน ๕,๐๐๐ บาท , งานไฟฟูาถนน จํายจากรายได๎ จานวน
๒๕๐,๐๐๐ บาท , งานสวนสาธารณะ จํายจากรายได๎ จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๖ คําใช๎สอย ประเภท รายจํายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อื่น ๆ ตั้งไว๎ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาลกองชํางที่ได๎รับคาสั่งให๎เดินทางไปราชการ เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คําเชําที่พัก คําพาหนะฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จํายจาก

- ๘๗ รายได๎ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ,งานไฟฟูาถนน จํายจากรายได๎ จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท ,งานสวนสาธารณะ
จํายจากรายได๎ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๗ คําใช๎สอย ประเภท รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจํายเป็นคําสนับสนุนภารกิจถํายโอนด๎านผังเมืองรวม ในการจัดสํงเจ๎าหน๎าที่ฝึกอบรมเกี่ยวกับผังเมืองและจ๎าง
พนักงานจ๎างทั่วไปในการสารวจข๎อมูลเกี่ยวกับผังเมืองรวมเมืองทําใหมํ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจ๎างเกี่ยวกับด๎าน
งานผังเมือง ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๘ คําวัสดุ ประเภท วัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน เชํน กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว ยางลบ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จํายจากรายได๎ จานวน
๒๕,๐๐๐ บาท ,งานไฟฟูาถนน จํายจากรายได๎ จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๙ คําวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟูาและวิทยุ ตั้งไว๎ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาชนิดตํางๆ เชํน สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน
๔๐๐,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน จานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๐ คําวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุที่เข๎าลักษณะเกี่ยวกับงานบ๎านงานครัว ในการปฏิบัติงานของกองชําง เชํน ผงซักฟอก น้ายาเช็ดกระจก
ไม๎กวาด น้ายาล๎างห๎องน้า ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท,งานสวนสาธารณะ ตั้งจํายจาก
รายได๎ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๑ คําวัสดุ ประเภท วัสดุกํอสร๎าง ตั้งไว๎ ๔๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
- คําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง เชํน สี ทินเนอร์ ไม๎อัด อิฐ ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน
๒๓๐,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน จํายจากรายได๎ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท,
งานสวนสาธารณะ จํายจากรายได๎ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท )
- คําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎างสาหรับซํอมแซมถนน ตรอก ซอยตําง ๆ ในเขตเทศบาล เชํน
ดินลูกรัง, หินคลุก, แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟูาถนน ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๒ คําวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคํา
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน สายพาน หัวเทียน ฯลฯ ที่จาเป็นต๎องใช๎เปลี่ยนหรือซํอมแซมเครื่องจักรกล
ยานพาหนะตําง ๆ ของกองชําง ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟูาถนน ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๓ คําวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ตั้งไว๎ ๖๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจําย
เป็นคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นที่ใช๎ในการปฏิบัติราชการ ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๖๑๕,๐๐๐ บาท
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน จํายจากรายได๎ จานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท,งานสวนสาธารณะ
จํายจากรายได๎ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท )

- ๘๘ ๑.๓.๑๔ คําวัสดุ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว๎ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาหรับใช๎ในกิจกรรมตําง ๆ ของกองชําง เชํน น้ายาแอมโมเนีย ฯลฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๑,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน จานวน ๑,๐๐๐ บาท)
๑.๓.๑๕ คําวัสดุ ประเภท วัสดุการเกษตร ตั้งไว๎ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ทางการเกษตร เชํน สารเคมี ปุ๋ย ยาฆําแมลง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ( ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๖ คําวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
สาหรับใช๎โฆษณาและเผยแพรํในสํวนของกองชําง เชํน แผํนปูาย กระดาษโปสเตอร์ พูํกัน สี ฟิล์มถํายรูป ฯลฯ ตั้งจําย
จากรายได๎ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จํายจากรายได๎ จานวน ๒,๐๐๐ บาท ,งานไฟฟูาถนน จํายจากรายได๎ จานวน ๑๓,๐๐๐ บาท)
๑.๓.๑๗ คําวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแตํงกาย ตั้งไว๎ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเครื่อง
แตํงกาย เชํน เสื้อกันฝน รองเท๎ายาง ฯลฯ สาหรับพนักงานและลูกจ๎างกองชํางที่จาเป็นต๎องใช๎ในการปฏิบัติราชการ
ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน จานวน
๓๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓.๑๘ คําวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชํน Mouse, แผํน Diskette กระดาษตํอเนื่อง ผ๎าหมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน
๔๕,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จํายจากรายได๎
จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท , งานไฟฟูาถนน จํายจากรายได๎ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท )
๑.๓.๑๙ คําวัสดุประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว๎ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุตําง ๆ
ที่มิได๎กาหนดไว๎ข๎างต๎น เชํน สายสํงน้าดับเพลิง สาหรับใช๎กับรถบรรทุกน้าของกองชําง ฯลฯ ตั้งจํายจาก
รายได๎ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท)
๑.๔ หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม ๔๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑.๔.๑ คําสาธารณูปโภค ประเภทคําไฟฟูา ตั้งไว๎ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคํากระแสไฟฟูา
ที่ใช๎กับเครื่องสูบน้าในสวนสาธารณะของเทศบาลหรือสถานที่ตําง ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบ ตั้งจํายจากรายได๎
จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท )
๑.๔.๒ คําสาธารณูปโภค ประเภทคําบริการด๎านโทรคมนาคม ตั้งไว๎ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
คําบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนและคําบริการอื่น เพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการดังกลําวใช๎ในกองชําง ตั้งจํายจากรายได๎
จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน
๑๕,๐๐๐ บาท )
๑.๔.๓ คําสาธารณูปโภค ประเภทคําน้าประปา ตั้งไว๎ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็นคําน้าประปา
ที่ใช๎ในกิจการของงานสวนสาธารณะของเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท )

- ๘๙ ๒. รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม ๑,๑๐๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๒.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑,๑๐๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๒.๑.๑ คําครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ ๑๐๓,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
-คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพื้นฐาน คือ มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา
๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวํา ๓.๐ GHz และมีความเร็วของหนํวยความจา หรือมี
HTT ขนาดไมํน๎อยกวํา ๑,๐๖๖ MHz จานวน ๑ หนํวย, มีหนํวยประมวลผล เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
ความจาของไมํน๎อยกวํา ๑ GB ,มีหนํวยความจาหลัก (Ram) ชนิด DDR ๓ หรือดีกวํามีขนาดไมํน๎อยกวํา ๔ GB , มี
หนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา ๑.๕ TB จานวน ๑ หนํวย, มี
DVD-RW หรือดีกวํา จานวน ๑ หนํวย, มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps จานวนไมํน๎อย
กวํา ๑ ชํอง ,มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา ๖๐๐:๑ และมีขนาดไมํน๎อยกวํา ๑๘ นิ้ว จานวน ๑
หนํวย จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน จานวน ๓๑,๐๐๐ บาท ) (ซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
-คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ มีคุณลักษณะพื้นฐาน มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา
๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi , มีความเร็วในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา ๔๐ หน๎าตํอนาที , มีหนํวยความจา (Memory) ขนาดไมํ
น๎อยกวํา ๑๒๘ MB , สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎ , มี interface ไมํน๎อยกวํา ๑ x Parallel หรือ ๑ x
UEB ๒.๐ และ ๑ x Ethernet ๑๐/๑๐๐ Base TX , สามารถใช๎ได๎กับ A๔ , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาด
ใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา ๕๐๐ แผํน จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน จานวน ๔๑,๐๐๐ บาท )
(ซือ้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
-คําจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ มีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นสแกนเนอร์ชนิดปูอนกระดาษอัตโนมัติ
( Document Feeder ) ,สามารถสแกนเอกสารได๎ ๒ หน๎าแบบอัตโนมัติ, มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวํา
๖๐๐ x ๖๐๐ dpi , มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A๔ ได๎ไมํน๎อยกวํา ๒๕ ppm , สามารถสแกนเอกสารได๎ไมํ
น๎อยกวํากระดาษขนาด A ๔ , มี Interface แบบ ๑ x USB ๒.๐ หรือดีกวํา จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟูาถนน จานวน ๓๑,๐๐๐ บาท ) (ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
๒.๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๒.๑.๑ คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประเภท ถนน ตั้งไว๎ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจํายเป็น
-โครงการซื้อที่ดินขยายสวนสาธารณะหนองโขยง เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยทาการซื้อที่ดิน
จานวน ๑ แปลง พื้นที่ไมํน๎อยกวํา ๑ ไรํ ๒ งาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน )
-โครงการกํอสร๎างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสัมปทาน ซอย ๑ (ข๎างร๎านสาธิตา) เป็นเงิน
๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยทาการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมกว๎าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาวไมํน๎อย
กวํา ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือได๎พื้นที่กํอสร๎างไมํน๎อยกวํา ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน )


