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สํวนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ของ
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ทํานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลทําใหมํ
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู๎บริหารเทศบาลจะได๎เสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปีตํอ
สภาเทศบาลอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู๎บริหารเทศบาลจึงขอแถลงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทําน
ได๎ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ดังตํอไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เทศบาลประมาณการรายรับไว๎ทั้งสิ้น 100,680,272 บาท แยก
เป็น รายได๎ 42,138,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 58,542,272 บาท และได๎ประมาณการรายจํายไว๎ทั้งสิ้น
97,594,510 บาท ซึ่งต่ากวําประมาณการรายรับที่ตั้งไว๎ 3,085,762 บาท เทศบาลมีเงินฝาก ก.ส.ท. ทั้งสิ้น
15,771,408.43 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีทผี่ าํ นมาและปีปจั จุบัน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น 54,458,732.47 บาท เป็นรายได๎
38,514,452.47 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 15,944,280 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ
- บาท
รายรับจริงสูงกวําประมาณการที่ตั้งไว๎ 1,751,132.47 บาท และมีรายจํายทั้งสิ้น 49,598,743.66 บาท ต่ากวํา
ประมาณการที่ตั้งไว๎ 3,085,803.34 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เทศบาลมีรายรับในระยะหกเดือนแรกเป็นเงิน
20,864,600.57 บาท สูงกวําประมาณการที่เฉลี่ยไว๎ในปีที่แล๎วในระยะเวลาเดียวกัน เป็นเงิน 779,700.57 บาท
และเทศบาลได๎จํายเงินในระยะหกเดือนแรกเป็นเงิน 18,581,536.65 บาท ต่ากวําประมาณการเฉลี่ยที่ตั้งไว๎ในปี
ที่แล๎วในระยะเวลาเดียวกัน เป็นเงิน 6,723,363.35 บาท เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เทศบาลมีเงินสะสม
อยูํ 47,298,699.44 บาทได๎นามาใช๎จํายในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นเงิน 5,522,731.50 บาท คงเหลือเงิน
สะสมอยูํ เป็นเงิน 41,775,967.94 บาท

-32.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2551 ประมาณการไว๎ รวมทัง้ สิน้ 100,680,272 บาท
รายรับ

รับจริง
ปี 2549

ก. รายได๎ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
35,580,513 85
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1,105,570 34
1.2 ภาษีบารุงท๎องที่
144,742 31
1.3 ภาษีป้าย
145,366 88
1.4 อากรการฆําสัตว์
69,960 1.5 ภาษีมูลคําเพิ่ม
27,097,930 44
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
52,591 47
1.7 ภาษีสุรา
831,877 08
1.8 ภาษีสรรพสามิต
3,666,437 80
1.9 คําภาคหลวงแรํ
19,523 49
1.10 คําภาคหลวงปิโตรเลียม
41,306 04
1.11 คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
2,405,208 นิติกรรมที่ดิน
ข. รายได๎ทมี่ ใิ ชํภาษีอากร
1. หมวดคําธรรมเนียม คําปรับและใบอนุญาต
1,017,881 75
1.1 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆําสัตว์
125,928 และจาหนํายเนื้อสัตว์
1.2 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
- 1.3 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
540 1.4 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
5,422 1.5 คําธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
154,060 1.6 คําธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ
57,200 หรือสิ่งปฏิกูล

ประมาณการ
ปี 2550
48,000,000
1,100,000
150,000
120,000
100,000
41,000,000
550,000
420,000
1,900,000
15,000
45,000
2,600,000

ประมาณการ
ปี 2551

หมายเหตุ

- 39,575,000 - 1,100,000 145,000 150,000 70,000 - 31,200,000 550,000 800,000 - 3,500,000 15,000 45,000 - 2,000,000 -

915,800 170,500 -

785,000 140,000 -

1,000
5,000
30,000
140,000
90,000

1,000
1,000
5,000
150,000
70,000

-

-

-4รายรับ
1.7 คําจาหนํายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมี
พื้นที่ไมํเกิน 200 ตร.ม
1.8 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียน
ราษฎร
1.9 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตร
ประจาตัวประชาชน
1.10 คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมายจราจร
ทางบก
1.11 คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมายวําด๎วย
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
1.12 คําปรับผูก๎ ระทาผิดกฎหมายและ
ข๎อบังคับท๎องถิ่น
1.13 คําปรับผิดสัญญา
1.14 คําปรับอื่น ๆ
1.15 คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.16 คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา
โดยใช๎เครื่องขยายเสียง
1.17 คําใบอนุญาตอื่น ๆ
2. หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน
2.1 คําเชําที่ขายของในตลาด
2.2 คําเชําส๎วมสาธารณะ
2.3 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
2.4 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

รับจริง
ปี 2549
39,000 -

ประมาณการ
ปี 2550
40,000 -

7,060 -

2,000 -

5,000 -

48,060 -

5,000 -

10,000 -

54,640 -

170,000 -

60,000 -

-

1,000 -

1,000 -

3,960 -

5,000 -

5,000 -

-

ประมาณการ หมายเหตุ
ปี 2551
40,000 -

373,086
4,010
1,420
1,695

75
-

150,000
3,100
2,000
1,200

-

160,000
3,500
2,000
1,500

-

141,800
1,255,498
894,918
18,000
91,996
250,584

77
32
45

100,000
1,178,000
900,000
18,000
160,000
100,000

-

130,000
1,408,000
900,000
18,000
90,000
400,000

-
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รายรับ
3. หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด
3.1 เงินที่มีผู๎อุทิศให๎
3.2 คําขายแบบแปลน
3.3 คําจาหนํายแบบพิมพ์และคาร๎อง
3.4 รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
4. หมวดรายได๎จากทุน
4.1 คําขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ค. เงินชํวยเหลือ
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
2. เงินอุดหนุนทั่วไป - กองการศึกษา
3. เงินอุดหนุนทั่วไป - กองสวัสดิการสังคม
4. เงินอุดหนุนทั่วไป - กองสาธารณสุขฯ

รวมทั้งสิ้น

รับจริง
ปี 2549
438,679
23,032
318,200
8,209
89,238
221,879
221,879

10
10
-

ประมาณการ
ปี 2550
466,000 100,000 156,000 10,000 200,000 50,000 50,000 -

ประมาณการ
ปี 2551
320,000
10,000
200,000
10,000
100,000
50,000
50,000

-

15,944,280 15,944,280 -

13,000,000 13,000,000 -

58,542,272
25,000,000
29,146,272
4,146,000
250,000

-

54,458,732

47 63,609,800

-

หมายเหตุ

100,680,272 -

-62.2 รายจํายจาแนกตามแผนงาน
ด๎าน / แผนงาน

จํายจริง
ปี 2549

งบประมาณ
ปี 2550

งบประมาณ
ปี 2551

ด๎านบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

12,468,289 49
5,440,245 71

16,779,517 - 15,204,312 5,871,250
6,888,360 -

ด๎านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4,162,863
855,732
9,934,163
1,092,153
136,738
1,497,020

4,508,930
1,207,960
23,792,620
1,791,580
1,762,000
2,459,550

ด๎านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการพาณิชย์
ด๎านการดาเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง

53
39
40
48
-

883,108 92

3,512,906 34

- 34,484,812 - 1,420,680 - 25,782,060 - 2,578,640 - 4,194,000 - 2,560,710 -

1,208,780 -

1,250,980 -

4,225,136

3,229,956 -

หมายเหตุ

-72.3 รายจํายตามหมวดรายจําย
หมวด
1. รายจํายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจา
3. หมวดคําจ๎างชั่วคราว
4. หมวดคําตอบแทน ใช๎สอย และวัสดุ
5. หมวดคําสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7.หมวดรายจํายอื่น
8. หมวดคําครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง

จํายจริง
ปี 2549
3,512,906
12,647,707
5,321,687
14,222,953
1,728,581
277,000
169,438
11,718,470

34
07
85
40

งบประมาณ
ปี 2550
4,225,136
14,531,970
6,337,280
18,047,937
2,731,800
393,000
1,802,000
15,538,200

งบประมาณ
ปี 2551
3,229,956
38,765,528
6,573,800
24,288,626
2,343,800
471,000
4,244,000
17,677,800

-

หมายเหตุ
-

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู๎ เงินจํายขาดเงินสะสม (รายจํายทีไ่ มํนาไปตัง้ งบประมาณ)
จํายจาก

รายการ

1.เงินจํายขาดจากเงินสะสม 1.1 คําซํอมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล
1.2 คําสมทบซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
1.3 คํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ห๎วงกะทะ
1.4 คําถมดินข๎างสวนสุขภาพ
1.5 คํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. แยกถนนเทศบาล
สาย 2
1.6 คํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนน
เทศบาลสาย 2 ไปซอยศาลเจ๎าหนองจอก
1.7 คํากํอสร๎างถนนซอยนายอาเภอ บรรจบ
ถนนราชกิจ
1.8 คํากํอสร๎างถนน ค.ส.ล.บริเวณสาธารณะ
แยกจากซอยนายอาเภอ ตํอจากของเดิม
1.9 คํากํอสร๎างโรงอาหาร ร.ร.เทศบาล 1

ปี 2549
(เป็นเงิน/บาท)
350,000
13,100
-

-

ปี 2550
(เป็นเงิน/
บาท)
277,000
2,728,000
115,000

-

-

96,000

-

-

-

81,000

-

-

-

90,000

-

-

-

248,000

-

-

-83.ภาระผูกพันในการกํอหนีผ้ กู พันงบประมาณรายจํายประจาปี 2551
3.1 คํากํอสร๎างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภท คําชาระหนี้
เงินกู๎ ก.ส.ท. เป็นเงินจานวน 4,480,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1543/61/2542 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2542 คงค๎างอยูํอีกเป็นจานวนเงิน 1,344,000 บาท สํงปีละ 448,000 บาท จนถึงปี 2553 รวม 10 ปี

4. รายละเอียดรายจํายบางรายการทีจ่ าเป็นต๎องใช๎ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ 2551
ก. คําใช๎จาํ ยในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจํายจากรายได๎ไมํรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

เงินเดือน
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
13,872,434 บาท
คําจ๎างประจา
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
2,136,564 บาท
คําจ๎างชั่วคราว
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
6,082,040 บาท
คํารักษาพยาบาล
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
155,000 บาท
คําเชําบ๎าน
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
43,500 บาท
คําชํวยเหลือบุตร
ตัง้ จํายรวมทั้งสิ้น
4,100 บาท
คําเลําเรียนบุตร
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
176,000 บาท
เงินชํวยคําครองชีพผู๎รับบานาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นที่มิใชํตาแหนํงครู
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
184,980 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
612,096 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น
ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
842,560 บาท
(11) เงินบาเหน็จลูกจ๎างประจา ตั้งจํายรวมทั้งสิ้น
- บาท
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้

24,109,274 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร๎อยละ 35.22 ของรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

-9ข. รายจํายทีอ่ งค์กรใช๎จาํ ยในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2551
ชื่อโครงการ
1.โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
2.โครงการจัดซื้อตู๎เหล็ก 2 บานเปิด
จานวน 3 ตู๎
3.โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์
จานวน 1 เครื่อง
4.โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์
จานวน 1 เครื่อง
5.โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร
จานวน 1 เครื่อง
6.โครงการจัดซื้อตู๎เย็น จานวน 1 ตู๎
7.โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
8.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
9.โครงการจัดซื้อเครื่องเลเซอร์
พริ้นเตอร์สี จานวน 1 เครื่อง
10.โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
จานวน 1 คัน
11.โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน
จานวน 3 ชุด
12.โครงการจัดซื้อรอกไฟฟ้า จานวน 1 ชุด
13.โครงการจัดซื้อเรือไฟเบอร์ ขนาด
ไมํต่ากวํา 13 ฟุต จานวน 2 ลา

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ หมายเหตุ
20,000
แผนงานบริหาร
สานักปลัดเทศบาล
งานทั่วไป
13,800
แผนงานบริหาร
สานักปลัดเทศบาล
งานทั่วไป
1,500
แผนงานบริหาร
สานักปลัดเทศบาล
งานทั่วไป
1,500
แผนงานการรักษา
งานป้องกัน ฯ
ความสงบภายใน
18,000
แผนงานการรักษา
งานป้องกัน ฯ
ความสงบภายใน
13,600
แผนงานการรักษา
งานป้องกัน ฯ
14,000
32,000
17,000
760,000
120,000
50,000
60,000

ความสงบภายใน
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานป้องกัน ฯ
งานป้องกัน ฯ
งานป้องกัน ฯ
งานป้องกัน ฯ
งานป้องกัน ฯ
งานป้องกัน ฯ
งานป้องกัน ฯ

- 10 ชื่อโครงการ
จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
14.โครงการจัดซื้อเรือไฟเบอร์ ขนาด
380,000 แผนงานการรักษา
งานป้องกันฯ
ไมํต่ากวํา 17 ฟุต
ความสงบภายใน
15.โครงการจัดซื้อแผงกั้นจราจร
76,000
แผนงานการรักษา
งานป้องกันฯ
ความยาว 2 เมตร จานวน 20 อัน
ความสงบภายใน
16.โครงการจัดซื้อกรวยยางจราจร
28,500
แผนงานการรักษา
งานป้องกันฯ
ขนาด 70 ซม. จานวน 30 อัน
ความสงบภายใน
17.โครงการจัดซื้อโต๏ะทางาน ระดับ 3-6
3,000
แผนงานบริหาร
กองคลัง
จานวน 1 ตัว
งานทั่วไป
18.โครงการจัดซื้อตู๎เหล็ก 2 บานเปิด
18,000
แผนงานบริหาร
กองคลัง
จานวน 5 ตู๎
งานทั่วไป
19.โครงการจัดซื้อกล๎องถํายภาพนิ่ง
10,000
แผนงานบริหาร
กองคลัง
ระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
งานทั่วไป
20.โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
25,000
แผนงานบริหาร
กองคลัง
จานวน 2 ป้าย
งานทั่วไป
21.โครงการประเมินคุณภาพการจัด
4,000
แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
การศึกษา
22.โครงการจัดการศึกษาระดับ
100,000 แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
มัธยมศึกษา
23.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
300,000 แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
และเผยแพรํกิจกรรมทางการศึกษา
24.โครงการประสานความรํวมมือด๎าน
300,000 แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
การศึกษา
25.โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียน
30,000
แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
การสอนและวิชาการ
26.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 120,000 แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
27.โครงการแขํงขันคนเกํง
5,000
แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
28.โครงการวัดผลประเมินผล
5,000
แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา

หมายเหตุ

- 11 ชื่อโครงการ
29.โครงการจัดทาข๎อสอบปลายภาคเรียน
และปลายปีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
30.โครงการนิเทศการศึกษา
31.โครงการจัดการศึกษาเด็กกํอนวัยเรียน
32.โครงการแขํงขันกีฬาหนํวยงาน
สัมพันธ์

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
30,000
แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา

5,000
20,000
50,000

33.โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น

400,000

34.โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อเยาวชน

50,000

35.โครงการแขํงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน

200,000

36.โครงการฝึกอบรมนักเรียน
37.โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนในสังกัด
เทศบาล

42,000
50,000

38.โครงการแขํงขันวิ่งมินิมาราธอน

80,000

39.โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนยํอย
เทศบาลตาบลทําใหมํ

150,000

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
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กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หมายเหตุ

ชื่อโครงการ
40.โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
41.โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด

42.โครงการกิจกรรมคํายเยาวชน

43.โครงการจัดงานประเพณีและวันสาคัญ
ของท๎องถิ่น
44.โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
และผลงานนักเรียน
45.โครงการสํงเสริมและสนับสนุนให๎
ชุมชนออกกาลังกาย
46.โครงการอาหารกลางวัน
47.โครงการแขํงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
48.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จานวน 2 เครื่อง
49.โครงการจัดซื้อโต๏ะเก๎าอี้ ระดับ 3-6
จานวน 4 ชุด
50.โครงการจัดซื้อเก๎าอี้ ระดับ 1-2
จานวน 4 ชุด
51.โครงการจัดซื้อพัดลมเคลื่อนที่
ชนิดตั้งพื้น 3 ขา จานวน 2 ตัว
52.โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
50,000
แผนงานการ
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
20,000
แผนงานการ
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
20,000
แผนงานการ
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
665,000
แผนงานการ
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
24,000
แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
300,000

กองการศึกษา

1,342,000
24,000
70,000

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

16,000

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

12,000

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

8,000

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

36,000

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

หมายเหตุ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

- 13 ชื่อโครงการ

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

53.โครงการจัดซื้อตู๎ดรรชนี ขนาด
15 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู๎
54.โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 7 ชั้น
จานวน 3 อัน
55.โครงการจัดซื้อตู๎ไม๎เก็บอุปกรณ์
การสอน จานวน 4 ตู๎
56.โครงการจัดซื้อโต๏ะเก๎าอี้เด็ก ขนาดนั่ง
6 คน จานวน 5 ชุด
57.โครงการจัดซื้อโต๏ะเก๎าอี้นักเรียนเดี่ยว
58.โครงการจัดซื้อโต๏ะอาหารพร๎อมม๎านั่ง
จานวน 20 ชุด
59.โครงการจัดซื้อโต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอี้
60.โครงการจัดซื้อโต๏ะเทเบิ้ลเทนนิส
61.โครงการจัดซื้อโทรโขํง
62.โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี ขนาด
29 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
63.โครงการจัดซื้อเครื่องเลํน CD/ DVD
จานวน 1 เครื่อง
64.โครงการจัดซื้อเครื่อง DVD
จานวน 2 เครื่อง
65.โครงการจัดซื้อกล๎องถํายภาพระบบ
ดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
66.โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ๎า
ชนิดข๎อแข็งสะพายบํา จานวน 1 เครื่อง
67.โครงการกํอสร๎างเวที ร.ร.เทศบาล
วัดบุญญวาสวิหาร จานวน 1 แหํง
68.โครงการคําจ๎างเหมาติดตั้งเหล็กดัด
หน๎าตํางห๎องเรียนอนุบาล

3,800

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

24,000

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

20,000

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

12,500

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

140,000
50,000

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

70,000
9,300
3,800
25,000

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

5,000

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

7,000

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

30,000

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

8,500

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

200,000

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

40,000

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

- 14 ชื่อโครงการ
69.โครงการคําจ๎างเหมาปูกระเบื้องยาง

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
125,000 แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา

หมายเหตุ

ห๎องเรียนอนุบาล จานวน 5 ห๎อง
70.โครงการคําจ๎างเหมาติดตั้งกระจกและ
เหล็กดัดห๎องคอมพิวเตอร์
71.โครงการดวงตาแจํมใสเทิดไท๎
องค์ราชัน
72.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์
73.โครงการสนับสนุนชมรมสํงเสริม
สุขภาพ
74.โครงการตรวจสุขภาพอนามัยเด็ก
นักเรียนและสํงเสริมภูมิคุ๎มกันโรค
75.โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัย
ทารกแรกเกิด
76.โครงการรณรงค์วันทาความสะอาด

35,000

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

200,000

แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข

กองสาธารณสุข ฯ

10,000
43,000
5,000
25,000
145,000

77.โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาปี
78.คําใช๎ตอบแทนแพทย์ พยาบาล

20,000

79.โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน
80.โครงการอบรมกลุํมเสี่ยง

50,000

81.โครงการสํงเสริมสุขภาพ

50,000

82.โครงการอบรมกลุํมประกอบการ

50,000

50,000

50,000

กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ

- 15 ชื่อโครงการ
83.โครงการขุดลอกหนองเสม็ดบริเวณ
ถนนเทศบาลสาย 8

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
650,000
แผนงานเคหะ
กองสาธารณสุข ฯ
และชุมชน

หมายเหตุ

84.โครงการกํอสร๎างบล็อกคัลเวอร์ท
บริเวณทางแยกจากถนนเทศบาลสาย 8
(บริเวณหนองเสม็ด)
85.โครงการกํอสร๎างประตูกั้นน้าเค็ม
คลองป่าแดง
86.โครงการกํอสร๎างปรับปรุงทางเท๎า
ถนนสัมปทาน
87.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท๎าย 6 ล๎อ
3 ตัน จานวน 1 คัน
88.โครงการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้า
จานวน 1 เครื่อง
89.โครงการจัดซื้อสวํานไฟฟ้า
จานวน 1 ตัว
90.โครงการจัดซื้อมอเตอร์หินเจียไฟฟ้า
จานวน 1 ตัว
91.โครงการกํอสร๎างเตาเผาศพไฟฟ้า
จานวน 1 หลัง
92.โครงการปรับปรุงทางเท๎าถนนราชกิจ

600,000

490,000
2,522,000
840,000
20,000
5,000
2,500
2,000,000
2,744,000

93.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการชุมชน ผู๎นาชุมชน
และอาสาสมัครชุมชน
94.โครงการสารวจข๎อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)

500,000

95.โครงการฝึกอบรมอาชีพ

50,000

ชื่อโครงการ
96.โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์

30,000

แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานการ
พาณิชย์
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
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กองสาธารณสุข ฯ

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

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
50,000
แผนงานสร๎าง
กองสวัสดิการสังคม
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน

หมายเหตุ

97.โครงการชุมชนสัมพันธ์

150,000

98.โครงการสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมของชุมชน

100,000

99.โครงการเทศบาลสัญจร

100,000

100.โครงการเบี้ยยังชีพผู๎พิการ

330,000

101.โครงการเบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์

144,000

102.โครงการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ

3,672,000

103.โครงการคําใช๎จํายในการสงเคราะห์
ผู๎ด๎อยโอกาส
104.โครงการคําใช๎จํายในการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบสาธารณภัย
105.โครงการจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล)
จานวน 1 คัน
106.โครงการจัดซื้อวิทยุ - เทป
จานวน 1 เครื่อง
107.โครงการจัดซื้อกล๎องถําย VDO
จานวน 1 เครื่อง

24,000
24,000
600,000

4,000
45,000

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานสังคม
สงเคราะห์
แผนงานสังคม
สงเคราะห์
แผนงานสังคม
สงเคราะห์
แผนงานสังคม
สงเคราะห์
แผนงานสังคม
สงเคราะห์
แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข๎ง
ของชุมชน
แผนงานบริหาร
งานทั่วไป
แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

กองวิชาการ ฯ
กองวิชาการ ฯ

- 17 ชื่อโครงการ
108.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
( Note Book ) จานวน 4 เครื่อง
109.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
( Note Book ) จานวน 1 เครื่อง

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
240,000
แผนงานบริหาร
กองวิชาการ ฯ
งานทั่วไป
60,000
แผนงานบริหาร
กองวิชาการ ฯ
งานทั่วไป

หมายเหตุ

110.โครงการจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์
เลเซอร์สี จานวน 1 เครื่อง
111.โครงการจัดทาวารสารเผยแพรํ
กิจกรรมของเทศบาล และสื่ออื่น ๆ
เนื่องในวันสาคัญตําง ๆ
112.โครงการปรับปรุงระบบลาโพง
เสียงตามสาย
113.โครงการเชําพื้นที่เว็บไซต์ของ
เทศบาล
114.โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์

20,000
150,000

50,000
14,000
90,000

115.โครงการสํงเสริมสนับสนุนและ
จัดทากิจกรรมในการจัดทาแผนชุมชน
116.โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

10,000

117.โครงการจัดซื้อโต๏ะทางานพร๎อม
เก๎าอี้ ระดับ 1-2 จานวน1 ชุด
118.โครงการจัดซื้อเก๎าอี้ทางาน
ระดับ 6 จานวน 3 ตัว
119.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสํวน จานวน 1 เครื่อง
120.โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ชนิดจอแบน
ขนาดหน๎าจอไมํต่ากวํา 21 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

6,000

15,000

4,500
27,500
5,500

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป
แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

กองวิชาการ ฯ

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป
แผนงานบริหาร
งานทั่วไป
แผนงานบริหาร
งานทั่วไป
แผนงานบริหาร
งานทั่วไป
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน

กองวิชาการ ฯ

กองวิชาการ ฯ

กองวิชาการ ฯ
กองวิชาการ ฯ
กองวิชาการ ฯ
กองชําง
กองชําง
กองชําง
กองชําง
กองชําง

- 18 ชื่อโครงการ
121.โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง
จานวน 1 ชุด
122.โครงการจัดซื้อเครื่อง DVD
จานวน 1 เครื่อง
123.โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน

จานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
140,000
แผนงานเคหะ
กองชําง
และชุมชน
7,000
แผนงานเคหะ
กองชําง
และชุมชน
170,000
แผนงานเคหะ
กองชําง

หมายเหตุ

จานวน 1 เครื่อง
124.โครงการจัดซื้อสวํานเจาะกระแทก
ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
125.โครงการจัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
126.โครงการกํอสร๎างและซํอมแซมฝาย
ต๎นน้าลาธาร
127.โครงการกํอสร๎างหลังคาโปรํงแสง
จานวน 1 แหํง
128.โครงการกํอสร๎างส๎วมสาธารณะ
บริเวณสวนสาธารณะหนองโขยง
จานวน 1 หลัง
129.โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.
จานวน 1 แหํง
130.โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนซอยศาลเจ๎าอาเหนียว
ซอย 1
131.โครงการกํอสร๎างถนนสาธารณประโยชน์แยกจากถนนราชกิจ
(เชื่อมสระวํายน้า)

และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน

7,000
7,000
32,000
265,000
800,000

1,600,000
521,000

650,000

กองชําง
กองชําง
กองชําง
กองชําง
กองชําง

แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน

กองชําง

แผนงานเคหะ
และชุมชน

กองชําง

กองชําง

นายกเทศมนตรีตาบลทําใหมํ
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สํวนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรือ่ ง
งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ของ
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี

- 20 -

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรํางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจํายประจาปี
ของเทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
-------------------

หลักการ
งบประมาณรายจํายทัง้ สิน้

ยอดรวม 97,594,510 บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดงั นี้
ก. ด๎านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม 15,204,312 บาท
ยอดรวม 6,888,360 บาท

ข. ด๎านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานเคหะและชุมชน
4. แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์
6.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม 34,484,812 บาท
ยอดรวม 1,420,680 บาท
ยอดรวม 25,782,060 บาท
ยอดรวม 2,578,640 บาท
ยอดรวม 4,194,000 บาท
ยอดรวม 2,560,710 บาท

ค. ด๎านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม

1,250,980 บาท

ยอดรวม

3,229,956 บาท

ง. ด๎านการดาเนินงานอืน่
1. แผนงานงบกลาง

เหตุผล
เพื่อใช๎ในการดาเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลทําใหมํ ที่ได๎วางแผนไว๎ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จึงเสนอรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณพ.ศ.
2551 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลทําใหมํได๎พิจารณาเห็นชอบตํอไป
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ของเทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
-------------------

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551 อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว๎ โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตาบลทําใหมํ และโดยอนุมัติของผู๎วําราชการจังหวัดจันทบุรี ดังตํอไปนี้
ข๎อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกวํา เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ข๎อ 2. เทศบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 เป็นต๎นไป
ข๎อ 3. งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให๎ตั้งจํายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
97,594,510 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี้
ข๎อ 4. งบประมาณรายจํายทั่วไป
ด๎านบริหารทั่วไป
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 15,204,312 บาท
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 6,888,360 บาท
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
4.3 แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 34,484,812 บาท
4.4 แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 1,420,680 บาท
4.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 25,782,060 บาท
4.6 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ยอดรวม 2,578,640 บาท
4.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม 4,194,000 บาท
4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 2,560,710 บาท
ด๎านการเศรษฐกิจ
4.9 แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม 1,250,980 บาท
ด๎านการดาเนินงานอื่น
4.10 แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 3,229,956 บาท
ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในสํวนที่ 3

- 22 ข๎อ 5. ให๎นายกเทศมนตรีตาบลทําใหมํ ปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติให๎
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจํายเงินของเทศบาล

ข๎อ 6. ให๎นายกเทศมนตรีตาบลทําใหมํ มีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่
(ลงนาม)
(นายวัลลภ ตั้งรักษาสัตย์)
ตาแหนํง นายกเทศมนตรีตาบลทําใหมํ
เห็นชอบ
(ลงนาม)
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สํวนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ของ
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
- ประมาณการรายรับ
- รายจํายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจํายตามหนํวยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจํายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิน้

100,680,272

บาท

ก. รายได๎ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์รายได๎ค๎างรับ
1.2 ภาษีบารุงท๎องที่
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์รายได๎ค๎างรับ
คาชี้แจง
คาชีแ้ จง
คาชี้แจง
คาชีแ้ จง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง

รวม 39,575,000 บาท แยกเป็น
จานวน 1,100,000 บาท
จานวน 145,000 บาท

1.3 ภาษีป้าย
จานวน 150,000 บาท
ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์รายได๎ค๎างรับ
1.4 อากรการฆําสัตว์
จานวน 70,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับคําอากรการฆําสัตว์ที่ได๎รับในปีงบประมาณ 2550
1.5 ภาษีมูลคําเพิ่ม
จานวน 31,200,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน 550,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2549
1.7 ภาษีสุรา
จานวน 800,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2549
1.8 ภาษีสรรพสามิต
จานวน 3,500,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2549
1.9 คําภาคหลวงแรํ
จานวน 15,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2549
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1.10 คําภาคหลวงปิโตรเลียม
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2549
1.11 คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2549

ข. รายได๎ทมี่ ใิ ชํภาษีอากร
1. หมวดคําธรรมเนียม คําปรับและใบอนุญาต
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง

คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง

รวม

จานวน 45,000 บาท
จานวน 2,000,000 บาท

785,000 บาท

แยกเป็น

1.1 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆําสัตว์
จานวน 140,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับที่ได๎รับจริง
1.2 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
จานวน 1,000 บาท
ตั้งงบประมาณเทํากับปีที่ผํานมา
1.3 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
จานวน 1,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับคําธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันที่ได๎รับในปีงบประมาณ 2550
1.4 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จานวน 5,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับคําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารที่ได๎รับในปีงบประมาณ 2550
1.5 คําธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
จานวน 150,000 บาท
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎วจานวน 10,000 บาท
1.6 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จานวน 70,000 บาท
ตัง้ งบประมาณใกล๎เคียงกับคําธรรมเนียมการขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลที่ได๎รับในปีงบประมาณ 2550
1.7 คําจาหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
จานวน 40,000 บาท
ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไมํเกิน 200 ตร.ม
ตั้งงบประมาณเทํากับปีที่ผาํ นมา
1.8 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
จานวน 5,000 บาท
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎วจานวน 3,000 บาท
1.9 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 10,000 บาท
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎วจานวน 5,000 บาท
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คาชี้แจง

คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชีแ้ จง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง

1.10 คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จานวน 60,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับคําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบกที่ได๎รับในปีงบประมาณ 2550
1.11 คําปรับผู๎กระทาผิดวําด๎วยกฎหมายป้องกัน
จานวน 1,000 บาท
และระงับอัคคีภัย
ตั้งงบประมาณเทํากับปีที่ผํานมา
1.12 คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมายและข๎อบังคับท๎องถิ่น
จานวน 5,000 บาท
ตั้งงบประมาณเทํากับปีที่ผํานมา
1.13 คําปรับผิดสัญญา
จานวน 160,000 บาท
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่ผํานมาจานวน 10,000 บาท
1.14 คําปรับอื่น ๆ
จานวน 3,500 บาท
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่ผํานมาจานวน 400 บาท
1.15 คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จานวน 2,000 บาท
ตั้งงบประมาณเทํากับปีที่ผํานมา
1.16 คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง จานวน 1,500 บาท
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่ผํานมาจานวน 300 บาท
1.17 คําใบอนุญาตอื่น ๆ
จานวน 130,000 บาท
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่ผํานมาจานวน 30,000 บาท
2. หมวดรายได๎จากทรัพย์สนิ

คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง
คาชี้แจง

รวม

1,408,000 บาท แยกเป็น

2.1 คําเชําที่ขายของในตลาด
จานวน 900,000
ตั้งงบประมาณเทํากับปีที่ผํานมา
2.2 คําเชําส๎วมสาธารณะ
จานวน 18,000
ตั้งงบประมาณเทํากับปีที่ผํานมา
2.3 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
จานวน 90,000
ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. ที่ได๎รับในปีงบประมาณ 2550
2.4 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน 400,000
ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่ผํานมาจานวน 300,000 บาท
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บาท
บาท
บาท
บาท

3. หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด

รวม 320,000 บาท แยกเป็น

3.1 เงินที่มีผู๎อุทิศให๎
จานวน 10,000 บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับเงินที่มีผู๎อุทิศให๎ที่ได๎รับในปีงบประมาณ 2550
3.2 คําขายแบบแปลน
จานวน 200,000 บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณสูงกวําปีที่แล๎วจานวน 40,000 บาท
3.3 คําจาหนํายแบบพิมพ์และคาร๎อง
จานวน 10,000 บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณเทํากับปีที่ผํานมา
3.4 รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จานวน 100,000 บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับรายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ได๎รับในปีงบประมาณ 2550
4. หมวดรายได๎จากทุน
รวม 50,000 บาท แยกเป็น
4.1 คําขายทอดตลาดทรัพย์สิน

จานวน 50,000 บาท

ค.เงินชํวยเหลือ
หมวดเงินอุดหนุน

รวม 58,542,272 บาท

1.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 25,000,000 บาท
คาชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล๎เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได๎รับในปีงบประมาณ 2550
2.เงินอุดหนุนทั่วไป - กองการศึกษา
คาชี้แจง ตัง้ ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับรายจํายจริง
3.เงินอุดหนุนทั่วไป - กองสวัสดิการสังคม
คาชี้แจง ตั้งประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับรายจํายจริง
4.เงินอุดหนุนทั่วไป - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
คาชี้แจง ตั้งประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับรายจํายจริง
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จานวน 29,146,272 บาท
จานวน
จานวน

4,146,000 บาท
250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
รายจํายตามแผนงาน
ด๎านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎การบริหารงานด๎านบุคคลของเทศบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให๎การบริหารงานด๎านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
3.เพื่อให๎การบริหารงานเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร และบัตรประจาตัวประชาชน
เป็นไปโดยถูกต๎อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อให๎การบริหารงานด๎านการจัดเก็บสถิติ ข๎อมูล ตลอดจนการวางแผนพัฒนา
เทศบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
5.เพื่อให๎งานด๎านกฎหมายและการจัดทานิติกรรมตําง ๆ ของเทศบาล
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
6.เพื่อให๎การบริหารงานด๎านการคลัง การเงินและบัญชี และการจัดเก็บรายได๎ของ
เทศบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
งานทีท่ า
1.บริการด๎านบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง งานบรรจุแตํงตั้ง โอน ย๎าย
เลื่อนระดับ ทะเบียนประวัติ และงานพัฒนาบุคลากรตําง ๆ
2.ดาเนินงานด๎านสารบรรณ เลขานุการ งานประชุมสภาเทศบาล คณะผู๎บริหาร
เทศบาล
3.งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จัดทาคาสั่งและประกาศเทศบาล ให๎กองหรือฝ่ายตําง ๆ
ทราบ
4.จัดทาทะเบียนบ๎าน บัตรประจาตัวประชาชน และให๎บริการข๎อมูลขําวสารแกํ
ประชาชน
5.จัดเก็บสถิติข๎อมูล จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล และจัดทางบประมาณ
6.ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน จัดทาประกาศตําง ๆ
7.จัดทานิติกรรมตําง ๆ รวบรวมข๎อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการตาม
กฎหมาย
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8.งานวางแผนการจัดเก็บรายได๎ ประเมินและกาหนดคําภาษี คําธรรมเนียมในเบื้องต๎น
9.งานจัดทาหนังสือแจ๎งเตือนผู๎เสียภาษี
10. ตรวจสอบการเบิกจํายเงินทุกประเภท จัดซื้อ จัดจ๎าง และจัดทาทะเบียนพัสดุตําง ๆ
หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง

งบประมาณ 10,531,272 บาท
งบประมาณ 2,073,000 บาท
งบประมาณ 2,600,040 บาท

- 30 รายละเอียดงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามแผนงาน
ด๎านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
1.งานบริหารทั่วไป
2.งานวางแผนสถิติและวิชาการ
3.งานบริหารงานคลัง
รวม

เงินเดือน
คําจ๎าง
ประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

คําตอบแทน
ใช๎สอย
และวัสดุ

คํา
สาธารณูปโภค

4,697,328
981,000
1,994,880

164,400
70,560

4,079,244
703,000
463,600

7,673,208

234,960

5,245,844

คําครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ และ
สิง่ กํอสร๎าง

รวม

หนํวยงานเจ๎าของ
งบประมาณ
สานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง

เงิน
อุดหนุน

รายจําย
อื่น

1,450,000
20,000
15,000

75,000
-

50,000
-

15,300
369,000
56,000

10,531,272
2,073,000
2,600,040

1,485,000

75,000

50,000

440,300

15,204,312

รหัส
บัญชี
00111
00112
00113
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รายละเอียดงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
รายจํายตามแผนงาน
ด๎านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎การดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อลดความสูญเสียทางด๎านชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดอัคคีภัยหรือสาธารณภัย
ตําง ๆ ของประชาชนและของทางราชการ
3.เพื่อรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในเขตเทศบาล
งานทีท่ า
1.บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.วางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.รักษาความสงบปลอดภัยของสถานที่ราชการและเอกชน
4.ฝึกซ๎อมดาเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 6,888,360 บาท

- 32 รายละเอียดงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามแผนงาน
ด๎านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เงินเดือน
คําจ๎าง
ประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

คําตอบแทน
ใช๎สอย
และวัสดุ

คํา
สาธารณูปโภค

1.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

1,625,160

1,323,000

2,192,600

46,000

131,000

รวม

1,625,160

1,323,000

2,192,600

46,000

131,000

งาน

เงิน
อุดหนุน

คําครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ และ
สิง่ กํอสร๎าง

-

-

รายจําย
อื่น

รวม

หนํวยงานเจ๎าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

1,570,600

6,888,360

สานักปลัดเทศบาล

00123

1,570,600

6,888,360
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รายละเอียดงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
รายจํายตามแผนงาน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อการจัดการศึกษาของเทศบาลเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
2.เพื่อให๎การดาเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.เพื่อเป็นการสร๎างพื้นฐานการศึกษาที่ดี การดารงชีวิตของบุคคลในท๎องถิ่น
ให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.เพื่อปรับปรุงเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอน
5.เพื่อให๎การดาเนินงานเกี่ยวกับบุคคลด๎านการศึกษาเป็นไปตามระเบียบฯ
6.เพื่อให๎การดาเนินการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาล
งานทีท่ า
1.งานธุรการ งานสารบรรณ
2.จัดการอบรมบุคลากรด๎านการศึกษา
3.เก็บข๎อมูล วางแผนและวิจัยด๎านการศึกษา
4.จัดทาแผนงานโครงการการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
5.งานบุคคลเกี่ยวกับการศึกษา
6.งานควบคุมการศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบฯ การจัดการศึกษา
หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
1. กองการศึกษา

งบประมาณ 34,484,812 บาท

- 34 รายละเอียดงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามแผนงาน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งาน
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
2.งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
3.งานระดับมัธยมศึกษา
4.งานศึกษาไมํกาหนดระดับ
รวม

เงินเดือน
คําจ๎าง
ประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

คําตอบแทน
ใช๎สอย
และวัสดุ

คํา
สาธารณูปโภค

คําครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ และ
สิง่ กํอสร๎าง

รวม

หนํวยงานเจ๎าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

1,919,320

91,400

2,906,400

39,000

-

-

69,000

5,025,120

กองการศึกษา

00211

-

22,052,390

3,406,055

356,000

-

-

881,900

26,696,345

กองการศึกษา

00212

1,348,780
-

430,840
-

687,227
296,500

-

-

-

-

2,466,847
296,500

กองการศึกษา
กองการศึกษา

00213
00214

3,268,100

22,574,630

7,296,182

395,000

-

-

950,900

34,484,812

เงิน
อุดหนุน

รายจําย
อื่น
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รายละเอียดงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
รายจํายตามแผนงาน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎บริการด๎านสาธารณสุขตําง ๆ ในเขตเทศบาลเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
2.เพื่อจัดการด๎านการสํงเสริมสุขภาพประชาชนให๎มีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีขึ้น
3.เพื่อวิจัย วางแผน และประชาสัมพันธ์การสํงเสริมงานด๎านสาธารณสุข
4.เพื่อให๎การดาเนินงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
5.เพื่อให๎การดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล๎อม
และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานทีท่ า
1.งานธุรการ งานสารบรรณ
2.จัดให๎บริการรักษาพยาบาลใน และนอกสถานที่
3.จัดโครงการให๎ความรู๎ด๎านการป้องกันและสํงเสริมสุขภาพ
4.เก็บข๎อมูล วางแผน วิจัยด๎านสาธารณสุข
5.จัดทาแผนงานโครงการบริการสาธารณสุขให๎สอดคล๎องกับปัญหาท๎องถิ่น
6.การบริหารงานบุคคลในด๎านนี้โดยจัดให๎มีการฝึกอบรมในด๎านตําง ๆ
7.งานควบคุมด๎านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม
8.งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
9.งานควบคุมการประกอบการค๎าที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
10.งานป้องกันและควบคุมแก๎ไขเหตุราคาญมลภาวะ
11.งานสุขาภิบาลโรงงาน
หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

งบประมาณ 1,420,680 บาท

- 36 รายละเอียดงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามแผนงาน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งาน
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
2.งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

เงินเดือน
คําจ๎าง
ประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

คําตอบแทน
ใช๎สอย
และวัสดุ

คํา
สาธารณูปโภค

คําครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ และ
สิง่ กํอสร๎าง

421,200

-

83,500

12,000

-

-

296,280

-

581,200

1,500

25,000

717,480

-

664,700

13,500

25,000

เงิน
อุดหนุน

รวม

หนํวยงานเจ๎าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

-

516,700

กองสาธารณสุขฯ

00221

-

-

903,980

-

-

1,420,680

รายจําย
อื่น

กองสาธารณสุข
ฯ

00223
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รายละเอียดงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
รายจํายตามแผนงาน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดการด๎านรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลตาบลทําใหมํ
ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
2.เพื่อให๎การดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.เพื่อให๎การดาเนินการในด๎านการบริหารงานชํางเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อให๎การปฏิบัติงานในด๎านวิศวกรรมเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
5.เพื่อให๎การปฏิบัติงานในด๎านสถาปัตยกรรมเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
6.เพื่อให๎การดาเนินงานเกี่ยวกับงานด๎านสาธารณูปโภค เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
และสามารถใช๎ประโยชน์ตํอสํวนรวมได๎ตลอดไป
7.เพื่อให๎การปฏิบัติงานควบคุม ดูแลรักษาสถานที่พักผํอนหยํอนใจ สาหรับบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
8.เพื่อให๎การดาเนินการด๎านสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
งานทีท่ า
1.บริการและอานวยความสะดวกในด๎านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.ดาเนินงานตามโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง
3.ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช๎ตําง ๆ สนับสนุนในงานรักษา
ความสะอาด
4.การบริหารงานชํางและบริหารงานบุคคล

- 38 5.งานออกแบบ คานวณด๎านวิศวกรรม
6.งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร
7.งานประมาณราคาคํากํอสร๎าง
8.งานตรวจสอบวัสดุกํอสร๎าง
9.งานด๎านสถาปัตยกรรมและงานออกแบบทางมัณฑนศิลป์
10.งานบริหารสาธารณูปโภค
11.งานบารุงรักษาถนนและสะพาน
12.งานกํอสร๎างถนนและสะพาน
13.งานดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช๎
14.งานจัดสถานที่สวนสาธารณะและบารุงรักษาต๎นไม๎ พันธุ์ไม๎ตําง ๆ
15.งานควบคุม บารุงรักษาสวนสาธารณะ
16.งานจัดทา ดูแลเรือนเพาะชาพันธุ์ไม๎
17.งานประดับ ตกแตํงอาคารสถานที่เกี่ยวกับการใช๎ต๎นไม๎ตําง ๆ
18.งานสร๎าง ตรวจซํอม ปรับปรุง บารุงรักษา ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช๎
เกี่ยวกับไฟฟ้า
19.งานด๎านสถานที่
หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
2. กองชําง

งบประมาณ 15,977,760 บาท
งบประมาณ 9,804,300 บาท

- 39 รายละเอียดงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามแผนงาน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
2.งานไฟฟ้าถนน
3.งานสวนสาธารณะ
4.งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
5.งานบาบัดน้าเสีย

รวม

เงินเดือน
คําจ๎าง
ประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

คําตอบแทน
ใช๎สอย
และวัสดุ

คํา
สาธารณูปโภค

คําครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ และ
สิง่ กํอสร๎าง

799,000
704,040
1,302,000
144,000
-

2,169,720
1,011,200
352,800
-

89,600
2,507,500
1,677,100
152,100
730,000

15,000
19,000
-

-

-

-

-

13,000

-

-

2,949,040

3,533,720

5,169,300

34,000

-

เงิน
อุดหนุน

รวม

หนํวยงานเจ๎าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

43,500
847,500
1,767,000
2,432,000
-

947,100
6,228,760
5,757,300
3,099,900
730,000

กองชําง
กองสาธารณสุข
กองชําง
กองชําง
กองสาธารณสุข

00241
00241
00242
00243
00244

-

9,006,000

9,019,000

กองสาธารณสุข

00245

-

14,096,000

25,782,060

รายจําย
อื่น
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รายละเอียดงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
รายจํายตามแผนงาน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนางานพัฒนาชุมชน เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนชุมชนยํอยในเขตเทศบาล
3.เพื่อพัฒนาปรับปรุงชุมชนให๎มีประสิทธิภาพ
4.เพื่อสํงเสริมและพัฒนาอาชีพให๎แกํชุมชน
งานทีท่ า
1.งานสนับสนุนและสํงเสริมการรวมกลุํมของประชาชน
2.การสารวจและพัฒนาชุมชนทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา
การอนามัยและสุขาภิบาล
3.งานประสานงาน และรํวมมือกับหนํวยงานตําง ๆ เพื่อนาบริการขั้นพื้นฐานไป
บริการแกํชุมชน
4.งานฝึกอบรมและสํงเสริมอาชีพให๎กับประชาชน
หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
1. กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ 2,578,640 บาท

- 41 รายละเอียดงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามแผนงาน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
งาน
1.งานบริหารทั่วไป
2.งานสํงเสริมและสนับสนุน
ความเข๎มแข็งชุมชน

รวม

เงินเดือน
คําจ๎าง
ประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

คําตอบแทน
ใช๎สอย
และวัสดุ

คํา
สาธารณูปโภค

509,760
116,760

70,560
103,560

123,000
990,000

15,000
-

50,000

626,520

174,120

1,113,000

15,000

50,000

เงิน
อุดหนุน

คําครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ และ
สิง่ กํอสร๎าง

-

-

รายจําย
อื่น

รวม

หนํวยงานเจ๎าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

600,000
-

1,318,320
1,260,320

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

00251
00252

600,000

2,578,640
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รายละเอียดงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
รายจํายตามแผนงาน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาส
3. เพื่อชํวยเหลือและให๎การสงเคราะห์แกํผู๎ประสบสาธารณภัย

งานทีท่ า
1. จัดบริการและให๎การสงเคราะห์แกํเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส
2. จัดบริการและให๎การสงเคราะห์และผู๎ประสบสาธารณภัย
3. ตรวจเยี่ยม ให๎คาปรึกษาแนะนา ฟื้นฟูจิตใจ
4. งานประสานงานและรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อจัดสวัสดิการและให๎
การสงเคราะห์ในด๎านตําง ๆ

หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
1. กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ 4,194,000 บาท

- 43 รายละเอียดงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามแผนงาน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
เงินเดือน
คําจ๎าง
ประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

คําตอบแทน
ใช๎สอย
และวัสดุ

คํา
สาธารณูปโภค

1.งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

-

-

-

-

-

4,194,000

-

4,194,000 กองสวัสดิการสังคม

รวม

-

-

-

-

-

4,194,000

-

4,194,000

งาน

เงิน
อุดหนุน

รายจําย
อื่น

คําครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ และ
สิง่ กํอสร๎าง

รวม

หนํวยงานเจ๎าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี
00232
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รายละเอียดงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
รายจํายตามแผนงาน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎คงอยูํตํอไป
2.เพื่อสนับสนุนการกีฬาในท๎องถิ่น
3.เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมให๎เยาวชนในเขตเทศบาล
หํางไกลยาเสพย์ติด
4.เพื่อให๎เด็กเยาวชนและประชาชนมีสถานที่ออกกาลังกาย และใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์
งานทีท่ า
1.จัดการแขํงขันกีฬาตําง ๆ ภายในหนํวยงานของเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
2.จัดกิจกรรมเพื่อให๎เด็กเยาวชนมีกิจกรรมตํอเนื่อง
3.ดาเนินการจัดงานประเพณีตําง ๆ และวันสาคัญทางศาสนา
4.จัดหาอุปกรณ์การกีฬาให๎แกํเยาวชน
หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
1. กองการศึกษา

งบประมาณ 2,560,710 บาท

- 45 รายละเอียดงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามแผนงาน
ด๎านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เงินเดือน
คําจ๎าง
ประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

คําตอบแทน
ใช๎สอย
และวัสดุ

คํา
สาธารณูปโภค

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
2.งานกีฬาและนันทนาการ
3.งานศาสนาวัฒนาธรรมท๎องถิ่น

244,710

-

32,000

-

190,000

-

-

1,408,000
686,000

-

รวม

244,710

-

2,126,000

-

งาน

คําครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ และ
สิง่ กํอสร๎าง

-

-

190,000

เงิน
อุดหนุน

รวม

หนํวยงานเจ๎าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

-

466,710

กองการศึกษา

00261

-

-

1,408,000
686,000

กองการศึกษา
กองการศึกษา

00262
00263

-

-

2,560,710

รายจําย
อื่น
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รายละเอียดงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
รายจํายตามแผนงาน
ด๎านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎คาแนะนาสถานประกอบการตําง ๆ ที่เป็นอยูํดีขึ้น
2.เพื่อปรับปรุง ตรวจสอบสถานประกอบการ และบารุงรักษาหรือซํอมแซม
ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
3.เพื่อดาเนินการให๎บริการด๎านโรงฆําสัตว์ แกํผู๎ประกอบการฆําสัตว์
ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อให๎ประชาชนในเขตเทศบาลมีสถานที่จาหนํายสินค๎าและบริการที่ถูกสุขลักษณะ
งานทีท่ า
1.ตรวจสอบสถานประกอบการตําง ๆ
2.บริการและอานวยความสะดวก ในด๎านการฆําสัตว์
3.ควบคุมการฆําสัตว์ให๎ถูกต๎องตามหลักวิชาการ
4.ป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตราย หรือเหตุราคาญจากสัตว์
5.ปรับปรุง ซํอมแซม ดูแลรักษาสถานที่จาหนํายสินค๎า และบริการให๎สะอาด
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

งบประมาณ 1,250,980 บาท

- 47 รายละเอียดงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามแผนงาน
ด๎านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
งาน
1.งานตลาดสด
2.งานโรงฆําสัตว์

รวม

เงินเดือน
คําจ๎าง
ประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

คําตอบแทน
ใช๎สอย
และวัสดุ

คํา
สาธารณูปโภค

253,560

141,120

115,000
366,000

284,000
71,300

-

-

253,560

141,120

481,000

355,300

-

-

เงิน
อุดหนุน

รายจําย
อื่น

คําครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ และ
สิง่ กํอสร๎าง

รวม

หนํวยงานเจ๎าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

-

399,000
851,980

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

0333
0334

-

1,250,980
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รายละเอียดงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
รายจํายตามแผนงาน
ด๎านการดาเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎การบริหารงานที่ไมํใชํภารกิจของหนํวยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย
2.เพื่อให๎การประสานงานระหวํางหนํวยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรอื่นใด
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว๎
3.เพื่อให๎การบริหารงานตามข๎อผูกพันกับหนํวยงานอื่นเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
งานทีท่ า
1.บริหารงานเกี่ยวกับการชาระหนี้เงินกู๎และดอกเบี้ย
2.บริหารงานตามข๎อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว๎กับบุคคลภายนอก
3.ตั้งเงินสารองจํายไว๎ใช๎จํายในกิจการที่ไมํสามารถคาดการณ์ได๎ลํวงหน๎า
หนํวยงานที่รบั ผิดชอบ
1. สานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

3,229,956 บาท

- 49 รายละเอียดงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามแผนงาน
ด๎านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งาน
1.งานงบกลาง

รวม

เงินเดือน
คําจ๎าง
ประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

คําตอบแทน
ใช๎สอย
และวัสดุ

คํา
สาธารณูปโภค

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงิน
อุดหนุน

คําครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ และ
สิง่ กํอสร๎าง

3,229,956

3,229,956

รายจําย
อื่น

รวม

หนํวยงานเจ๎าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

-

3,229,956

สานักปลัดเทศบาล

00411

-

3,229,956
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รายละเอียดงบประมาณรายจํายทัว่ ไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามหนํวยงาน
หนํวยงาน สานักปลัดเทศบาล
------------------

ตัง้ งบประมาณรายจํายทัง้ สิน้ 20,649,588 บาท แยกเป็น
1. งบกลาง

ตั้งไว๎ รวม 3,229,956 บาท แยกเป็น

- คําชาระหนี้เงินต๎นและดอกเบี้ย ตั้งไว๎ 448,000 บาท
1) คําชาระหนี้เงินกู๎ ก.ส.ท. เพื่อกํอสร๎างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 จานวน
4,480,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1543/61/2542 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 ปีนี้งวดที่ 8 แยกเป็นเงินต๎น
448,000 บาท ดอกเบี้ย 0 บาท ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
- รายจํายตามข๎อผูกพัน
ตั้งไว๎ 2,576,956 บาท
1)คําบารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยคานวณตั้งจํายในอัตราร๎อยละเศษ
หนึ่งสํวนหกตามหลักเกณฑ์ ของงบประมาณรายรับจริงของปีที่ผํานมา (ยกเว๎นเงินกู๎ เงินจํายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนทุกประเภท) ตามนัยข๎อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย พ.ศ.2545 ข๎อ 16 (แก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ) ในปีงบประมาณ 2549 เทศบาลมีรายรับจริง จานวน
38,514,452.46 บาท คานวณได๎ 64,319.13 บาท ตั้งไว๎ 64,320 บาท ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง)
2) คําใช๎จํายในการจัดการจราจร ตั้งไว๎ 300,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 สาหรับ
กิจการที่ประชาชนได๎รับประโยชน์โดยตรง ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
3) เงินชํวยคําครองชีพผู๎รับบานาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ที่มิใชํตาแหนํงครู (ช.ค.บ.)
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคําครองชีพของพนักงานเทศบาลผู๎รับบานาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
เงินชํวยเหลือคําครองชีพผู๎รับบานาญของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎ 184,980 บาท ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว๎ 612,096 บาท เพื่อจํายเป็นเงินสมทบเข๎ากองทุน
ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, กฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงกาหนดอัตราเงินสมทบเข๎ากองทุนประกันสังคม เพื่อการจําย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีวํางงาน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุร
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เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง หมวด 5 คําตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข๎อ 33 ให๎พนักงาน
จ๎างได๎รับสิทธิประโยชน์และมีหน๎าที่ต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการประกันสังคม เว๎นแตํคําเบี้ย
ประกันสังคมให๎เทศบาลเป็นผู๎ชาระแทนพนักงานจ๎าง โดยคานวณในอัตราร๎อยละ 10 ของเงินคําตอบแทนและ
คําครองชีพในชํวงเวลา 12 เดือน ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 เทศบาลตาบลทําใหมํมี
พนักงานจ๎าง คําตอบแทนและคําครองชีพ ดังนี้
-คําตอบแทนและคําครองชีพ เดือนละ 8,940 บาท จานวน 2 อัตรา จานวนเงิน 21,456 บาท
-คําตอบแทนและคําครองชีพเดือนละ 7,820 บาท จานวน 2 อัตรา จานวนเงิน 18,768 บาท
-คําตอบแทนและคําครองชีพเดือนละ 7,700 บาท จานวน 5 อัตรา จานวนเงิน 46,200 บาท
-คําตอบแทนและคําครองชีพเดือนละ 7,350 บาท จานวน 10 อัตรา จานวนเงิน 88,200 บาท
-คําตอบแทนและคําครองชีพเดือนละ 5,880 บาท จานวน 62 อัตรา จานวนเงิน 437,472 บาท
ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน 587,508 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 24,588 บาท (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
5) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว๎ 842,560 บาท
เพื่อจํายสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ โดยคานวณตั้งจํายในอัตราร๎อยละ 2 ของรายได๎ประจาปี ตามงบประมาณ
ของรายได๎ประจาปี ตามงบประมาณทั่วไป (ไมํรวมรายได๎จากพันธบัตร เงินกู๎ เงินที่มีผู๎อุทิศให๎หรือเงิน
อุดหนุน) ตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ในปีงบประมาณ 2551 ได๎
ประมาณรายรับไว๎ (ไมํรวมรายได๎จากพันธบัตร เงินกู๎ เงินที่มีผู๎อุทิศให๎หรือเงินอุดหนุน) 42,128,000 บาท
หักเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คานวณได๎ 842,560 บาท ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง)
6) งบประมาณเพื่อการศึกษา ตั้งไว๎ 573,000 บาท เพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎และพัฒนา
ศักยภาพในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ให๎กับผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น
รวมถึงลูกจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3137 ลงวันที่
17 กันยายน 2547 และหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 720 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม
2549 ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
- เงินสารองจําย ตั้งไว๎ 200,000 บาท
เพื่อจัดสรรให๎กับหนํวยงานใช๎จํายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น โดยอนุมัติของคณะเทศมนตรี
จานวน 200,000 บาท ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
- เงินชํวยเหลือคําทาศพ ตั้งไว๎ 5,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําชํวยเหลือคําทาศพของลูกจ๎างชั่วคราว จานวน 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น
จานวน 5,000 บาท ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
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2. รายจํายประจา ตัง้ ไว๎ รวม

15,833,732 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจา ตัง้ ไว๎ รวม 6,322,488 บาท แยกเป็น
2.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือน/คําตอบแทนผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตั้ง
ไว๎ 964,800 บาท โดยคานวณตั้งจํายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด เพื่อจํายเป็น
- เงินเดือน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี จานวน 604,800 บาท
-คําตอบแทนประจาตาแหนํงนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี จานวน
180,000 บาท
-คําตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี จานวน 180,000 บาท
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2.1.2 เงินเดือน ประเภทเงินเดือน/คําตอบแทนผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตั้งไว๎ 172,800 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ 4,053,924 บาท เพื่อจํายเป็น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน 3,000,804 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย จานวน 1,053,120 บาท)
2.1.4 เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ตั้งไว๎ 134,400 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจา
ตาแหนํงปลัดเทศบาล จานวน 67,200 บาท และจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล จานวน 67,200 บาท
ตั้งจํายจากรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2.1.5 คําจ๎างประจา ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจา ตั้งไว๎ 996,564 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจ๎างให๎แกํลูกจ๎างประจาและคําครองชีพ พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงคําจ๎างประจา ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน 424,524 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน 572,040 บาท )
2.2 คําจ๎างลูกจ๎างชัว่ คราว ตั้งไว๎ รวม 1,487,400 บาท แยกเป็น
2.2.1 คําจ๎างลูกจ๎างชั่วคราว ตั้งไว๎ 1,487,400 บาท เพื่อจํายเป็น
- คําตอบแทนและคําครองชีพ พนักงานจ๎างทั่วไป เดือนละ 5,880 บาท
จานวน 16 อัตรา จานวน 1,128,960 บาท
-คําตอบแทนและคําครองชีพพนักงานจ๎างตามภารกิจ(ทักษะ) เดือนละ 7,350 บาท
จานวน 3 อัตรา จานวน 264,600 บาท
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-คําตอบแทนและคําครองชีพพนักงานจ๎างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) เดือนละ 7,820 บาท
จานวน 1 อัตรา จานวน 93,840 บาท
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน 164,400 บาท แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน 1,323,000 บาท )
2.3 หมวดคําตอบแทน ใช๎สอย และวัสดุ
ตัง้ ไว๎ 6,271,844 บาท แยกเป็น
2.3.1 คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล
ตั้งไว๎ 1,296,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิก
สภาเทศบาล โดยคานวณตั้งจํายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2.3.2 คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎ 28,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ๎าหน๎าที่ตารวจ จานวน 24,000 บาท
และคําตอบแทนกรรมการตรวจการจ๎างและควบคุมงาน จานวน 1,000 บาท และคําตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานสาหรับผู๎มีประสบการณ์(เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก จานวน 3,000 บาท ตั้งจํายจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2.3.3 คําตอบแทน ประเภทคําเบี้ยประชุม ตั้งไว๎ 2,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินคําเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2.3.4 คําตอบแทน ประเภท คําเชําบ๎าน ตั้งไว๎ 500 บาท เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับ
พนักงานเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป )
2.3.5 คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎ 200,000 บาท
เพื่อจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ได๎รับคาสั่งให๎มาปฏิบัติงานนอกเวลา
เป็นครั้งคราว การปฏิบัติงานโครงการบริการประชาชน ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน 100,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย จานวน 100,000 บาท )
2.3.6 คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว๎ 90,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน 50,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน 40,000 บาท )
2.3.7 คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็น
เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย ที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน 5,000 บาท แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน 5,000 บาท)
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2.3.8 คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือบุตร ตั้งไว๎ 1,200 บาท เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือ
บุตรพนักงาน ในอัตราคนละ 50 บาท ตํอเดือน ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป จานวน 600 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย จานวน 600 บาท )
2.3.9 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ 190,000 บาท เพื่อจํายเป็น
-คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ หนังสือพิมพ์ คําระวางรถบรรทุกในการขน
สํงของหรือครุภัณฑ์ตําง ๆ ฯลฯ คําธรรมเนียมตําง ๆ ของเทศบาล เชํน คําลงทะเบียน ส.ท.ท. คําธรรมเนียม
ศาล ฯลฯ คําจ๎างเหมาบริการ เชํน แรงงานหรือจ๎างบุคคลภายนอกให๎ทางานอยํางใดอยํางหนึ่ง ตั้งจํายจาก
รายได๎ ตั้งไว๎ 170,000 บาท ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
จานวน 20,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน
150,000 บาท )
-โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อเป็นคําติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง ความเร็วไมํน๎อยกวํา 128 Kbps โดยติดตั้งในห๎องปฏิบัติงานของสานักปลัดฯ
และห๎องปฏิบัติงานปลัดเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2.3.10 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎ 600,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําบารุงรักษาซํอมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งกํอสร๎างตําง ๆ เชํน ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๏ะ
เก๎าอี้ คอมพิวเตอร์ สิ่งกํอสร๎างของเทศบาล บ๎านพัก ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน 200,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย จานวน 400,000 บาท )
2.3.11 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ 1,175,144 บาท
เพื่อจํายเป็น
-คํารับรองของเทศบาลที่มีความจาเป็น โดยตั้งจํายไว๎ไมํเกินร๎อยละ 1 ของรายได๎จริง
จากเงินรายได๎ของเทศบาลในปีงบประมาณที่ลํวงมาแล๎ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เทศบาลมีรายได๎ในปีงบประมาณที่ลํวงมาแล๎ว 38,514,452.47 บาท
คานวณได๎ 385,144.52 บาท ตั้งไว๎ 385,144 บาท ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)
-คํารับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํารับรองใน
การประชุมสภาเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
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- คําใช๎จํายในทางพิธีทางศาสนา ตั้งไว๎ 60,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในพิธีทาง
ศาสนาและวันสาคัญของชาติ เชํน วันพํอแหํงชาติ วันแมํแหํงชาติ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- คํารับรองและพิธีการ ตั้งจํายไว๎ 300,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําอบรมพนักงานเทศบาล
ลูกจ๎างและทัศนศึกษาดูงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- คํารับรองและพิธีการ ตั้งจํายไว๎ 400,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมและฝึก
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.) จานวน 200 คน และทัศนศึกษาดูงาน ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย)
- คํารับรองและพิธีการ ตั้งจํายไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมพนักงาน
ดับเพลิง จานวน 33 คน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏตามแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
2.3.12 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว๎ 950,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก และเป็นคําใช๎จํายในการเลือกตั้ง เชํน
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คําวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง คําไปรษณีย์ คําเชําสถานที่ และ
รายจํายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
จานวน 900,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
จานวน 50,000 บาท )
2.3.13 คําวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ 200,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน เชํน ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ เสาธง เพื่อประดับในวันสาคัญของชาติ กระดาษ กระดาษไข
ปากกา หมึกโรเนียว แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
จานวน 160,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
จานวน 40,000 บาท )
2.3.14 คําวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ เชํน ถํานไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน 10,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน 10,000 บาท )
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2.3.15 คําวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ 120,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน กระดาษชาระ ไม๎กวาด ไม๎กวาดขนไกํ ผงซักฟอก น้ายาล๎างจาน จาน แก๎ว ถ๎วย
ที่นอน เตาไฟฟ้า เตาแก๏ส กระติกน้าร๎อน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป จานวน 70,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย จานวน 50,000 บาท )
2.3.16 คําวัสดุ ประเภทวัสดุกํอสร๎าง ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง
เชํน ไม๎ตําง ๆ สี ทินเนอร์ ตะปู ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป จานวน 10,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย จานวน 10,000 บาท )
2.3.17 คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ามันเบรค กระจก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน 50,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน 50,000 บาท )
2.3.18 คําวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ตั้งไว๎ 850,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง แก๏สหุงต๎ม ฯลฯ ตั้งจํายจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน 350,000 บาท แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน 500,000 บาท)
2.3.19 คําวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชํน ออกซิเจน น้ายาตําง ๆ สายยาง ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย )
2.3.20 คําวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 4,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน แผํนป้าย พูํกัน สี ฟิล์มสไลต์ รูปสีหรือขาวดา ที่ได๎จากการล๎าง อัด
ขยาย ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน 2,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน 2,000 บาท )
2.3.21 คําวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแตํงกาย ตั้งไว๎ 150,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
เครื่องแตํงกาย เชํน เครื่องแบบ ถุงเท๎า รองเท๎า หมวก ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษา ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย )
2.3.22 คําวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ 60,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชํน Diskette Mouse กระดาษตํอเนื่อง ผ๎าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน 50,000 บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน 10,000 บาท)
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2.3.23 คําวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว๎ 200,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุตําง ๆ
ที่มิได๎กาหนดไว๎ข๎างต๎น เชํน วัสดุเครื่องดับเพลิงตําง ๆ เชํน ข๎อตํอ ทํอดูด ทํอสํงน้าดับเพลิง ประเก็นชิ้นสํวน
ประกอบเครื่องดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย )
2.4 หมวดคําสาธารณูปโภค
ตัง้ ไว๎ รวม 1,496,000 บาท แยกเป็น
2.4.1 คําสาธารณูปโภค ประเภทคําไฟฟ้า ตั้งไว๎ 1,158,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําไฟฟ้าที่
ใช๎ในสานักงานเทศบาลและสถานีดับเพลิงยํอย และการใช๎กระแสไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตาบลทําใหมํ
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน 1,140,000 บาท แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน 18,000 บาท)
2.4.2 คําสาธารณูปโภค ประเภทคําน้าประปา ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําน้าประปา
ที่ใช๎ในสานักงานเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
จานวน 80,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
จานวน 20,000 บาท )
2.4.3 คําสาธารณูปโภค ประเภทคําโทรศัพท์ ตั้งไว๎ 108,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์
ที่ใช๎ในสานักงานเทศบาล และบ๎านพักของพนักงานที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จานวน 100,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จานวน 8,000 บาท)
2.4.4 คําสาธารณูปโภค ประเภทคําไปรษณีย์ คําโทรเลข คําธนาณัติ คําซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คําเชําตู๎ไปรษณีย์ ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําไปรษณีย์ คําโทรเลข คําธนาณัติ คําซื้อ
ดวงตราไปรษณียากร ของหนํวยงานตําง ๆ ของเทศบาลในการติดตํอราชการ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2.5.5 คําสาธารณูปโภค ประเภทคําใช๎จํายในการสมัครเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต 30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําสมาชิกอินเตอร์เน็ตในการติดตํอราชการและข๎อมูลขําวสารของหนํวยงานอื่น ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2.5 หมวดรายจํายอื่น ตัง้ ไว๎ รวม 50,000 บาท แยกเป็น
2.5.1 หมวดรายจํายอื่น ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างที่ปรึกษาซึ่งไมํเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎างหรือไมํได๎มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎าง เชํนคําจ๎างศึกษาพัฒนาระบบการจราจร คําจ๎าง
หนํวยงานเพื่อดาเนินการสารวจความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ ตั้ง
จํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
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2.6 หมวดเงินอุดหนุน ตัง้ ไว๎ รวม 206,000 บาท แยกเป็น
2.6.1 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสํวนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว๎ 10,000 บาท อุดหนุนสํวนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อชํวยเหลือราษฎรที่
ได๎รับความเดือดร๎อนจากประสบภัยตํางๆ เชํน ภัยธรรมชาติจากน้าทํวมและอื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2.6.2 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสํวนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว๎ 30,000 บาท อุดหนุนสํวนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อชํวยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร๎อนของเกษตรกร ในภาวะราคาผลผลิตตกต่าในฤดูผลไม๎ ตามหนังสืออาเภอทําใหมํ ที่ มท
0820.9/ว 558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)
2.6.3 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสํวนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราชราลึกและงานกาชาด
ตามหนังสืออาเภอทําใหมํ ที่ จบ 0417.2/2015 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2.6.4 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสํวนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์
ตัง้ ไว๎ 25,000 บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานของศูนย์ข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อ จัดจ๎าง
ขององค์การบริหารสํวนตาบลระดับอาเภอ ณ ที่วําการอาเภอทําใหมํ เพื่อดาเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
เพื่อใช๎ในศูนย์ข๎อมูลขําวสารฯ ตามหนังสืออาเภอทําใหมํ ที่ มท 0820.10/ว 2681 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2.6.5 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสํวนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว๎ 51,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินงานกิจการยามท๎องถิ่นในเขตเทศบาลตาบลทําใหมํ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
2.6.6 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสํวนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมกู๎ชีพ/กู๎ภัย(EMS) “หนึ่งตาบล หนึ่งทีมกู๎ภัย”
(ONE TAMBON ONE SERCH AND RESCUE TEAM) ประจาปี 2551 ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ มท
0802.4/ว660 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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2.6.7 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสํวนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนการฝึกซ๎อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจาปี 2551 ตามหนังสืออาเภอ
ทําใหมํ ที่ มท 0820.10/ว84 ลงวันที่ 4 เมษายน 2550 ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏตามแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
3. รายจํายเพื่อการลงทุน ตัง้ ไว๎

1,585,900 บาท แยกเป็น

3.1 หมวดคําครุภณ
ั ฑ์ ตัง้ ไว๎ 1,585,900 บาท แยกเป็น
3.1.1 คําครุภัณฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตัง้ ไว๎ 34,800 บาท เพือ่ จํายเป็น
- คําจัดซื้อตู๎เหล็ก 2 บานเปิด ตั้งไว๎ 13,800 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็ก 2 บานเปิด
จานวน 3 ตู๎ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)
-คําจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ ตั้งไว๎ 1,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์แบบ
โอนสายและโชว์เบอร์ได๎ จานวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- คําจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ ตั้งไว๎ 1,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์แบบ
โอนสายและโชว์เบอร์ได๎ จานวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
-คําจัดซื้อเครื่องโทรสาร ตั้งไว๎ 18,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องโทรสาร จานวน
1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
3.1.2 คําครุภัณฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์งานบ๎านงานครัว ตัง้ ไว๎ 13,600 บาท เพื่อจํายเป็น
-คําจัดซื้อตู๎เย็น ตั้งไว๎ 13,600 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เย็น ขนาดไมํต่ากวํา 9 คิวบิกฟุต
ฉลากเบอร์ 5 จานวน 1 ตู๎ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
3.1.3 คําครุภัณฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 14,000 บาท เพือ่ จํายเป็น
-คําจัดซื้อโทรทัศน์สี ตั้งไว๎ 14,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโทรทัศน์สีชนิดจอแบน
ขนาด 29 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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3.1.4 คําครุภัณฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตัง้ ไว๎ 49,000 บาท เพือ่ จํายเป็น
-คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ 32,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง คุณสมบัติดังนี้
- มีหนํวยความจาไมํต่ากวํา 512 MB
- HDD ไมํต่ากวํา 160 GB
- จอ LCD ขนาดไมํต่ากวํา 17 นิ้ว
- Wireless
- Multimedia Keybord & Optical Mouse
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
-คําจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ พรินเตอร์สี ตั้งไว๎ 17,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องเลเซอร์
พรินเตอร์สี ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย)
3.1.5 คําครุภัณฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนสํง ตัง้ ไว๎ 760,000 บาท เพือ่ จํายเป็น
-คําจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ตั้งไว๎ 760,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขับเคลื่อน 4 ล๎อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ากวํา 2,400 ซีซี เป็นกระบะ
สาเร็จรูป ห๎องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต
จานวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
3.1.6 คําครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตัง้ ไว๎ 170,000 บาท เพื่อจํายเป็น
-คําจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน ตั้งไว๎ 120,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน
พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 3 ชุด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั )
-คําจัดซื้อรอกไฟฟ้า ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อรอกไฟฟ้า ขนาดไมํต่ากวํา
9,000 ปอนด์ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
3.1.7 คําครุภัณฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์ดบั เพลิง ตัง้ ไว๎ 440,000 บาท เพือ่ จํายเป็น
-คําจัดซื้อเรือไฟเบอร์ ตั้งไว๎ 60,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเรือไฟเบอร์ ขนาดไมํต่ากวํา
13 ฟุต จานวน 2 ลา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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-คําจัดซื้อเรือไฟเบอร์ ตั้งไว๎ 380,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเรือไฟเบอร์ ขนาดไมํต่ากวํา
17 ฟุต พร๎อมเครื่องเอาท์บอร์ด ขนาดไมํต่ากวํา 40 แรงม๎า พร๎อมอุปกรณ์ ประกอบด๎วย
- เทเลอร์ลาก จานวน 1 ชุด
-ไม๎พาย
จานวน 1 ชุด
- เสื้อชูชีพ
จานวน 5 ตัว
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
3.1.8 คําครุภัณฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์อนื่ ตัง้ ไว๎ 104,500 บาท เพือ่ จํายเป็น
-คําจัดซื้อแผงกั้นจราจร ตั้งไว๎ 76,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อแผงกั้นจราจร ความยาว
2 เมตร จานวน 20 อัน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
-คําจัดซื้อกรวยยางจราจร ตั้งไว๎ 28,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อกรวยยางจราจร ขนาด
70 เซนติเมตร จานวน 30 อัน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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รายละเอียดงบประมาณรายจํายทัว่ ไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามหนํวยงาน
หนํวยงาน กองคลัง
-----------------ตั้งงบประมาณรายจํายทัง้ สิน้
1. รายจํายประจา

2,600,040 บาท แยกเป็น

2,544,040 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจา ตัง้ ไว๎ รวม 1,994,880 บาท แยกเป็น
1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ 1,994,880 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง )
1.2 หมวดคําจ๎างชัว่ คราว ตัง้ ไว๎ รวม 70,560 บาท แยกเป็น
1.2.1 คําจ๎างชั่วคราว ประเภทคําจ๎างพนักงานจ๎างทั่วไป ตั้งไว๎ 70,560 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจ๎างพนักงานจ๎างทั่วไป จานวน 1 อัตรา ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง )
1.3 หมวดคําตอบแทน ใช๎สอย และวัสดุ ตัง้ ไว๎
463,600 บาท แยกเป็น
1.3.1 คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎
70,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ได๎รับคาสั่งให๎มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นครั้งคราว ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง )
1.3.2 คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง คณะกรรมการตรวจ
การจ๎างและผู๎ควบคุมการกํอสร๎าง ตั้งไว๎ 70,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ๎าง คณะกรรมการตรวจการจ๎าง และผู๎ควบคุมงานกํอสร๎าง ตั้งจํายจากรายได๎ ตามหนังสือสั่งการที่
มท 08020.9/ ว 6154 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2546
1.3.3 คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว๎ 15,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
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1.3.4 คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ 10,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลของข๎าราชการบานาญ พนักงานเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
1.3.5 คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือบุตร ตั้งไว๎ 600 บาท เพื่อจํายเป็นคําชํวยเหลือ
บุตรพนักงานเทศบาล ในอัตราคนละ 50 บาท ตํอเดือน ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง )
1.3.6 คําตอบแทน ประเภท คําเชําบ๎าน ตั้งไว๎ 42,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง)
1.3.7 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎าง
ติดตั้งโทรศัพท์ คําติดตั้งอินเตอร์เน็ตฯ คําระวางรถในการขนสํงของ คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอกให๎มากระทา
การอยํางใดอยํางหนึ่ง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
1.3.8 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎ 15,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําบารุงรักษาซํอมแซมครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎างตําง ๆ เชํน ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๏ะ
เก๎าอี้ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
1.3.9 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว๎ 40,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชํน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
1.3.10 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการตั้งไว๎ 15,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการคืนกาไรให๎แกํผู๎เสียภาษี เชํน จัดซื้อของสมนาคุณมอบให๎ผู๎เสียภาษี จํายจากรายได๎
(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริการ งานคลัง )
1.3.11 คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําซื้อวัสดุ
สานักงาน เชํน กระดาษปากกา หมึกถํายเอกสาร แฟ้ม คําหนังสือพิมพ์ คํารับวารสาร ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
1.3.12 คําวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว๎ 2,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ เชํน ถํานไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
1.3.13 คําวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ 4,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําซื้อวัสดุงาน
บ๎านงานครัว เชํน กระดาษชาระ ไม๎กวาด ไม๎กวาดขนไกํ ผงซักฟอก น้ายาล๎างจาน จาน แก๎ว ฯลฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
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1.3.14 คําวัสดุ ประเภทวัสดุกํอสร๎าง ตั้งไว๎ 1,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําซื้อวัสดุกํอสร๎าง
เชํน ไม๎ตําง ๆ สี ทินเนอร์ ตะปู ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง )
1.3.15 คําวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ 4,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ามันเบรก กระจก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตั้งจําย
จากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
1.3.16 คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ตั้งไว๎ 13,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําซื้อ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน แก๏สหุงต๎ม ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
1.3.17 คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 2,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน แผํนป้าย พูํกัน สี ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดา ที่ได๎จากการอัดล๎าง หรือ
ขยาย ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
1.3.18 คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชํน แผํนดิสก์ กระดาษตํอเนื่อง ผ๎าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
2. หมวดคําสาธารณูปโภค

ตัง้ ไว๎ 15,000 บาท

2.1 คําสาธารณูปโภค ประเภทคําใช๎จํายในการสมัครเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต ตั้งไว๎ 15,000 บาท เพื่อจําย
เป็นคําสมาชิกอินเตอร์เน็ตรายเดือน ในการติดตํอราชการและข๎อมูลขําวสารของหนํวยงานราชการกับหนํวยงาน
อื่น ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
3. รายจํายเพื่อการลงทุน

ตัง้ ไว๎ 56,000 บาท

3.1 หมวดคําครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิง่ กํอสร๎าง
ตัง้ ไว๎ 56,000 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว๎ 21,000 บาท
- คําซื้อโต๏ะทางาน ระดับ 3 - 6 จานวน 1 ตัว ตั้งไว๎ 3,000 บาท เพื่อจัดซื้อโต๏ะทางาน
ระดับ 3- 6 จานวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551 – 2553 ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- คําซื้อตู๎เหล็ก 2 บานเปิด จานวน 5 ตู๎ ตั้งไว๎ 18,000 บาท เพื่อจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสารเปิด 2
บานเปิด จานวน 5 ตู๎ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
- 65 –

3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 10,000 บาท
- คําซื้อกล๎องถํายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจัดซื้อกล๎อง
ถํายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไมํน๎อยกวํา 6 ล๎านพิกเซล จานวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
3.1.3 คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ตั้งไว๎ 25,000 บาท
- โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 2 ป้าย ตั้งไว๎ 25,000 บาท เพื่อเป็นคําจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็กแผํนอลูมิเนียมพื้นธรรมดาขนาด 1.20x 2.40 เมตร พร๎อมเสาและติดตั้ง
จานวน 2 ป้าย ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง )
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รายละเอียดงบประมาณรายจํายทัว่ ไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามหนํวยงาน
หนํวยงาน กองการศึกษา
-----------------ตั้งงบประมาณรายจํายทัง้ สิน้

37,045,522

บาท

แยกเป็น

1. รายจํายประจา
ตัง้ ไว๎ รวม
36,094,622 บาท
แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจา ตัง้ ไว๎ 24,920,560 บาท แยกเป็น
1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ 19,114,270 บาท
-เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ 1,774,830 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว ฯลฯ จานวน 1,774,830 บาท
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน 1,530,120 บาท,
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
จานวน 244,710 บาท)
-เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว๎ 17,339,440 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือน
พนักงานครูเทศบาล ในสังกัด 4 โรงเรียน พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 16,122,660 บาท และงานระดับ
มัธยมศึกษา จานวน 1,216,780 บาท )
1.1.2 เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งไว๎ 4,811,760 บาท
-เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งไว๎ 134,400 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน
คําตอบแทนนอกจากเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษา ให๎กับพนักงานเทศบาล
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
-เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว๎ 4,677,360 บาท เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวพนักงานครูเทศบาล ตลอดจนเงิน
คําตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น ฯลฯ จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 4,545,360 บาท งานระดับมัธยมศึกษาจานวน 132,000 บาท )
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1.1.3 เงินเดือน ประเภทเงินประจาตาแหนํง ตั้งไว๎ 372,000 บาท
-เงินเดือน ประเภทเงินประจาตาแหนํง ตั้งไว๎ 134,400 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจา
ตาแหนํงผู๎บริหาร ตาแหนํงผู๎อานวยการกองการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 134,400 บาท ตั้งจําย
จากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
-เงินเดือน ประเภทเงินประจาตาแหนํงของพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว๎ 237,600 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํงครู และผู๎บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลในสังกัด ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
1.1.4 คําจ๎างประจา ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจา ตั้งไว๎ 622,530 บาท
-คําจ๎างประจา ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจา ตั้งไว๎ 120,400 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจ๎างให๎กับลูกจ๎างประจา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน 1 อัตรา พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงคําจ๎าง
ประจา เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา )
-คําจ๎างประจา ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจา ตั้งไว๎ 502,130 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎าง
ให๎กับลูกจ๎างประจาตาแหนํงภารโรง จานวน 3 ราย และพนักงานงานจ๎างทั่วไปตาแหนํงภารโรง 2 รายพร๎อม
ทั้งเงินปรับปรุงคําจ๎างประจา เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
1.2 หมวดคําจ๎างชัว่ คราว
ตัง้ ไว๎ รวม 1,166,880 บาท
1.2.1 คําจ๎างชั่วคราว ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎าง ตั้งไว๎ 675,120 บาท เพื่อจําย
เป็นคําตอบแทนและเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป จานวน 5 อัตรา เป็นเงิน
367,440 บาท และพนักงานจ๎างตามภารกิจ จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,280 บาท ปฏิบัติการสอนใน
ระดับกํอนวัยเรียน, ระดับมัธยมศึกษา และพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตาแหนํงพนักงานขับรถยนต์ จานวน
1 อัตรา จานวนเงิน 91,400 บาท ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา จานวน 91,400 บาท งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 367,440 บาท
งานระดับมัธยมศึกษา จานวน 216,280 บาท )
1.2.2 คําจ๎างชั่วคราว ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎าง ตั้งไว๎ 491,760 บาท เพื่อจําย
เป็นคําตอบแทนและเงินเพิ่มคําครองชีพให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ จานวน 3 ราย จานวน 277,200 บาท
ครูจ๎างสอนรายเดือน จานวน 2 ราย จานวน 214,560 บาท และสนับสนุนการสอน ตามหนังสือ ดํวนที่สุด
ที่ มท 0820.10 /ว 1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจําย
ประจาปี 2551 (เพิ่มเติม) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา จานวน 277,200 บาท งานระดับมัธยมศึกษา จานวน 214,560 บาท )
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1.3 หมวดคําตอบแทนใช๎สอย และ วัสดุ

ตัง้ ไว๎

9,422,182

บาท

คําตอบแทน ตัง้ ไว๎ 140,200 บาท
1.3.1 คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตั้งไว๎ 89,200 บาท ดังนี้
-คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎
50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการประเมินพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีตําง ๆ รวมถึงประเมินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลฯลฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎
39,200 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบรายชั่วโมง จานวน 245 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 160 บาท ตามหนังสือ ดํวนมาก
ที่มท. 0820.10/ว 2251 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี
2551 จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)
1.3.2 คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎ 10,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ได๎รับคาสั่งให๎มาปฏิบัติงานนอกเวลา
เป็นครั้งคราว ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน
10,000 บาท )
1.3.3 คําตอบแทน ประเภทคําเชําบ๎าน ตั้งไว๎ 500 บาท เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านพนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิเบิกคําเชําบ๎านได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
1.3.4 คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจําย
เป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
1.3.5 คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
รักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย ที่มีสิทธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบฯ จานวน
20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน 15,000 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5,000 บาท )
1.3.6 คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือบุตร ตั้งไว๎ 500 บาท เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือบุตร
ของพนักงาน ในอัตราบุตรคนละ 50 บาท ตํอเดือน ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )

คําใช๎สอย

- 69 ตัง้ ไว๎ 5,093,500 บาท

1.3.7 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ 69,500 บาท
-คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ 21,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําเย็บหนังสือ เข๎าปกหนังสือ คําระวางรถบรรทุก ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน 5,000 บาท , งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน
5,000 บาท ,งานระดับมัธยมศึกษา จานวน 2,000 บาท , แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน 2,000 บาท ,งานกีฬาและนันทนาการ
จานวน 2,000 บาท ,งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น จานวน 5,000บาท)
-คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ 40,700 บาท เพื่อจํายเป็น
คําเย็บหนังสือ เข๎าปกหนังสือ คําระวางรถบรรทุก ฯลฯ ตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0820.10 /ว 1304
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 (เพิ่มเติม)
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน
30,000 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550 อนุบาล 5,000 บาท , ประถมศึกษา 10,000 บาท ภาคเรียนที่ 1/2551 อนุบาล
5,000 บาท , ประถมศึกษา 10,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา จานวน 10,700 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550
5,200 บาท ภาคเรียนที่ 1/2551 5,500 บาท)
-คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ 7,800 บาท เพื่อจํายเป็น
คําพาหนะบริการสุขภาพนักเรียน ฯลฯ ตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0820.10 /ว 1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 (เพิ่มเติม) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 7,800 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550
ประถมศึกษา 4,800 บาท ภาคเรียนที่ 1/2551 ประถมศึกษา 3,000 บาท )
1.3.8 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎ 110,000 บาท
-คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎ 80,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําบารุงหรือซํอมแซมครุภัณฑ์ คําบารุงรักษาหรือซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง คําบารุงรักษา
หรือซํอมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา จานวน 40,000 บาท ,งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 40,000บาท)
-คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎ 30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําบารุงหรือซํอมแซมครุภัณฑ์ คําบารุงรักษาหรือซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง คําบารุงรักษา
หรือซํอมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ ตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0820.10 /ว 1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 (เพิ่มเติม) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 20,000 บาท ภาคเรียนที่ 1/2551
ประถมศึกษา 20,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จานวน 10,000 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550 5,000 บาท
ภาคเรียนที่ 1/2551 5,000 บาท )
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1.3.9 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ 4,386,000 บาท
เพื่อจํายเป็น
- โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตั้งไว๎ 4,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ
ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 3,6
และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
- โครงการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งไว๎
100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาเพิ่มระดับมัธยมศึกษาขึ้นอีก 1 โรงเรียน ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา )
-โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและเผยแพรํกิจกรรมทางการศึกษา ตั้งไว๎
300,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรทางการศึกษา เผยแพรํกิจกรรมทางการศึกษาและจํายเป็นคําใช๎ในการจัดนิทรรศการ ต๎อนรับ จัดทา
เอกสารเผยแพรํกิจกรรมทางการศึกษาตลอดปีการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจาก
รายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
-โครงการประสานความรํวมมือด๎านการศึกษา ตั้งไว๎ 300,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การพัฒนาวิชาการ และให๎ความรู๎แกํครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553)
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
- โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนและวิชาการ ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจําย
เป็นคําใช๎จํายในการจัดนิทรรศการ เผยแพรํผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลรํวมกับ
เขตการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ )
-โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว๎ 120,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 30,000 บาท ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท.
0820.10/ว 2251 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
- โครงการแขํงขันคนเกํง ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการแขํงขัน
และคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู๎ความสามารถทางวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ )
-โครงการวัดผลประเมินผล ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการวัดผล
ประเมินผลนักเรียนสังกัดเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ )
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- โครงการจัดทาข๎อสอบปลายภาคเรียนและปลายปีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดทาข๎อสอบของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ปีละ 1 ครั้ง ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ )
-โครงการนิเทศการศึกษา ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดทาเอกสาร
นิเทศการศึกษาโรงเรียนเทศบาลในสังกัด 4 โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ)
- โครงการจัดการศึกษาเด็กกํอนวัยเรียน ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดการเรียนการสอนเด็กกํอนวัยเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานการจัดการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
- โครงการแขํงขันกีฬาหนํวยงานสัมพันธ์ ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดการแขํงขันกีฬาพนักงานเทศบาลกับหนํวยงานอื่น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
-โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎ 400,000 บาท เพื่อจําย
เป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553)
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
-โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
-โครงการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตั้งไว๎ 200,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
-โครงการฝึกอบรมนักเรียน ตั้งไว๎ 42,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จาํ ยในการจัดการอบรมนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0820.10 /ว 1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 (เพิ่มเติม) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 42,000 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550 อนุบาล
10,000 บาท ,ประถมศึกษา 1,000 บาท ภาคเรียนที่ 1/2551 ประถมศึกษา 31,000 บาท )
-โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดการแขํงขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
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-โครงการแขํงขันวิ่งมินิมาราธอน ตั้งไว๎ 80,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
-โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนยํอยเทศบาลตาบลทําใหมํ ตั้งไว๎ 150,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาตําง ๆ ให๎กับศูนย์เยาวชนยํอย ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553)
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
-โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ตั้งไว๎
50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดอบรมให๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน เทศบาล
ในสังกัดเทศบาล 4 โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
-โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัด
โครงการอบรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดให๎กับนักเรียนในสังกัด ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว
2251 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 ตั้งจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
-โครงการกิจกรรมคํายเยาวชน ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดโครงการ
อบรมคํายเยาวชนให๎กับนักเรียนในสังกัด ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว 2251 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
- โครงการจัดงานประเพณีและวันสาคัญของท๎องถิ่น ตั้งไว๎ 665,000 บาท เพื่อจําย
เป็นคําใช๎จํายในการจัดงานประเพณีและวันสาคัญของท๎องถิ่น ดังนี้ วันขึ้นปีใหมํ จานวน 25,000 บาท ,
งานวันเด็ก จานวน 50,000 บาท , วันสงกรานต์ จานวน 400,000 บาท ,วันผลไม๎ จานวน 20,000 บาท ,
วันเข๎าพรรษา จานวน 40,000 บาท ,วันออกพรรษา จานวน 25,000 บาท , วันลอยกระทง จานวน
100,000 บาท , ผ๎าป่าวันเพ็ญ เดือน 12 จานวน 5,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553)
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น)
- โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและผลงานนักเรียน ตั้งไว๎ 24,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเผยแพรํผลงานทางวิชาการและผลงานของนักเรียนในสังกัดเทศบาล
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา )
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- โครงการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ชุมชนออกกาลังกาย ตั้งไว๎ 300,000 บาท
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดการฝึกอบรมให๎ความรู๎ ด๎านกีฬาและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให๎ชุมชนได๎มีอุปกรณ์
การออกกาลังกาย ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ )
-โครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว๎ 1,342,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันของโรงเรียน
เทศบาลในสังกัด สาหรับนักเรียนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 671 คน อัตราคนละ 10 บาท/
วัน จานวน 200 วัน 100 เปอร์เซ็นต์ สาหรับโรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน ไมํเกิน 120 คน และ 60 เปอร์เซ็นต์
สาหรับโรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนตั้งแตํ 121 คนขึ้นไป ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว 1304 ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 (เพิ่มเติม) ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
-โครงการแขํงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ตั้งไว๎ 24,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดการแขํงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว
1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551
(เพิ่มเติม) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา
จานวน 24,000 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550 อนุบาล 10,500 บาท ,ประถมศึกษา 11,000 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550
อนุบาล 500 บาท , ประถมศึกษา 2,000 บาท )
1.3.10 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว๎ 528,000 บาท ดังนี้
-คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว๎ 320,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คําเชําที่พัก คํายานพาหนะ คําลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน 70,000 บาท ,งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา จานวน 200,000 บาท ,งานระดับมัธยมศึกษา จานวน 20,000 บาท ,งานการศึกษาไมํกาหนด
ระดับ จานวน 10,000 บาท , แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน 10,000 บาท , งานกีฬาและนันทนาการ จานวน 5,000 บาท ,
งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น จานวน 5,000 บาท )
-คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว๎ 208,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเข๎ารํวมอบรมในโครงการตําง ๆ ที่กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นหรือหนํวยงานอื่น ๆ จัดขึ้นในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คําเชําที่พัก
คํายานพาหนะ คําลงทะเบียน ฯลฯ ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว 1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550
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เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 (เพิ่มเติม) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ จานวน 208,000 บาท )
คําวัสดุ
ตั้งไว๎ 4,188,482 บาท
1.3.11 คําวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ 402,459 บาท เพื่อจํายจัดซื้อวัสดุสานักงาน ดังนี้
- คําวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ 113,000 บาท เพื่อจํายจัดซื้อวัสดุสานักงาน
- กระดาษ กระดาษไข ปากกา หมึกโรเนียว แฟ้ม ฯลฯ ตั้งไว๎ 110,000 บาท
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน 50,000 บาท,
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 20,000 บาท ,งานระดับมัธยมศึกษา จานวน 10,000 บาท
งานการศึกษาไมํกาหนดระดับ จานวน 10,000 บาท , แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน 10,000 บาท ,งานกีฬาและนันทนาการ
จานวน 5,000 บาท , งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น จานวน 5,000 บาท )
- สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์ ตั้งไว๎ 3,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
หนังสือ และคูํมือการปฏิบัติงาน งานนิเทศการศึกษา คูํมือครู ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน 1,500 บาท และงานการศึกษาไมํกาหนดระดับ
จานวน 1,500 บาท )
- คําวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ 289,459 บาท เพื่อจํายจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน เชํน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด
ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 (เพิ่มเติม) จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 229,459 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550 อนุบาล 11,000 บาท
ประถมศึกษา 95,003บาท ภาคเรียนที่ 1/2551 อนุบาล 9,000 บาท ประถมศึกษา 114,456 บาท และระดับ
มัธยมศึกษา จานวน 60,000 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550 30,000 บาท ภาคเรียนที่ 1/2551 30,000 บาท )
1.3.12 คําวัสดุพัฒนาเด็กระดับอนุบาล ตั้งไว๎ 400,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
พัฒนาเด็กอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด โรงเรียนละ 100,000 บาท ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท
0820.10/ว2251 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 เรื่องซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551
จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
1.3.13 คําวัสดุประจาห๎องเรียนระดับอนุบาล ตัง้ ไว๎ 6,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุประจาห๎องเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ห๎องเรียนละ 500 บาท จานวน 13 ห๎องเรียน
ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท. 0820.10/ว2251 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจํายประจาปี 2551 จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอน
วัยเรียนและประถมศึกษา )
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1.3.14 คําวัสดุพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย ตั้งไว๎ 400,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว2251ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
1.3.15 คําวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว๎ 16,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชํน ถํานไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯและจัดซื้อไมโครโฟน แบบมีสายเกรด B
จานวน 2 อัน ให๎กับโรงเรียนเทศบาลวัดไผํล๎อม ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน 2,000 บาท , งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน
14,000 บาท )
1.3.16 คําวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ 109,348 บาท
- คําวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ 13,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน กระดาษชาระ ไม๎กวาด แก๎ว จาน น้ายาล๎างจาน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน 3,000 บาท , งานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา จานวน 8,000 บาท , งานระดับมัธยมศึกษา จานวน 2,000 บาท )
- คําวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ 96,348 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน กระดาษชาระ ไม๎กวาด แก๎ว จาน น้ายาล๎างจาน ฯลฯ ตามหนังสือ ดํวน
มากที่ มท 0820.10/ว1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจําย
ประจาปี 2551 (เพิ่มเติม) จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา จานวน 76,348 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550 อนุบาล 848 บาท , ประถมศึกษา 31,000 บาท
ภาคเรียนที่ 1/2551 อนุบาล 9,000 บาท, ประถมศึกษา 35,500 บาท และระดับมัธยมศึกษา จานวน
20,000 บาท ภาคเรียนที่ 2 /2550 10,000 บาท , ภาคเรียนที่ 1/2551 10,000 บาท)
1.3.17 คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุกํอสร๎าง ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง
เชํน อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา จานวน 20,000 บาท )
1.3.18 คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เชํน ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ามันเบรค
กระจก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา )
1.3.19 คําวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ตั้งไว๎ 107,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
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(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน 104,000 บาท , งานระดับ
กํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 3,000 บาท )
1.3.20 คําวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว๎ 8,210 บาท
- คําวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว๎ 7,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชํน แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ สาลี ผ๎าพันแผล ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
- คําวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว๎ 1,210 บาท เพื่อจําย
เป็น คําจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชํน แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ สาลี ผ๎าพันแผล ฯลฯ สาหรับ
เด็กระดับอนุบาล อัตราคนละ 5 บาท ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว2251 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2550 เรื่องซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
1.3.21 คําวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร เชํน จอบ เสียม ปุ๋ย ยาฆําแมลง ฯลฯ ใช๎ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 5,000 บาท , ระดับ
มัธยมศึกษา 5,000 บาท )
1.3.22 คําวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 66,224 บาท
- คําวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน แผํนป้าย สี พูํกันทาสี ฟิล์มสไลด์ ฟิล์ม ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน 1,000 บาท , งานศึกษาไมํกาหนดระดับ
จานวน 2,000 บาท , แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน 5,000 บาท , งานกีฬาและนันทนาการ จานวน 6,000 บาท , งานศาสนา
วัฒนธรรมท๎องถิ่น จานวน 6,000 บาท )
- คําวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 46,224 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน แผํนป้าย สี พูํกันทาสี ฟิล์มสไลด์ ฟิล์ม ฯลฯ ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท
0820.10/ว1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี
2551 (เพิ่มเติม) จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา จานวน 26,224 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550 อนุบาล 500 บาท , ประถมศึกษา 13,000 บาท ภาค
เรียนที่ 1/2551 อนุบาล 724 บาท ,ประถมศึกษา 12,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จานวน 20,000 บาท
ภาคเรียนที่ 2/2550 10,000 บาท และภาคเรียนที่ 1/2551 10,000 บาท )
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1.3.23 คําวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแตํงกาย ตั้งไว๎

219,270 บาท เพื่อจํายเป็น

- เครื่องแบบสาหรับนักเรียนระดับกํอนวัยเรียน ตั้งไว๎ 60,000 บาท สาหรับจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียนอยํางดี จานวน 400 ชุด สาหรับนักเรียนกํอนวัยเรียน ของนักเรียนในสังกัดเทศบาล
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
- เครื่องนอนสาหรับเด็กกํอนวัยเรียน ตั้งไว๎ 60,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
เครื่องนอนนักเรียนชั้นอนุบาล จานวน 120 ชุด ประกอบด๎วย เบาะที่นอน หมอนและผ๎าหํม ให๎กับโรงเรียน
เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 50 ชุด ,โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว 30 ชุด ,โรงเรียนเทศบาลวัดไผํล๎อม 20
ชุด และโรงเรียนเทศบาลบ๎านป่าแดง จานวน 20 ชุด ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
- เครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว๎ 99,270 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน 464 ชุดๆ ละ 180 บาท และเครื่องแบบนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 70 ชุด ๆละ 225 บาท ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว2251 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 83,520 บาท และงานระดับ
มัธยมศึกษา จานวน 15,750 บาท )
1.3.24 คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตั้งไว๎ 74,414 บาท
- คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อชุด
กีฬา วัสดุการกีฬาสนับสนุนชมรมกีฬา เชํน ชุดกีฬา ลูกฟุตบอล ไม๎ตีปิงปอง ลูกปิงปอง ลูกเทนนิส ตระ
กร๎อ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา จานวน 10,000 บาท ,
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ จานวน 20,000 บาท )
- คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตั้งไว๎ 44,414 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อชุด
กีฬา วัสดุการกีฬาสนับสนุนชมรมกีฬา ฟุตบอล ตะกร๎อ บาสเกตบอล กรีฑา เทเบิลเทนนิส
วอลเลํย์บอล ฯลฯ ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง
ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 (เพิ่มเติม) จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 24,414 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550 อนุบาล
3,000 บาท , ประถมศึกษา 7,314 บาท ภาคเรียนที่ 1/2551 อนุบาล 4,100 บาท , ประถมศึกษา 10,000
บาท และระดับมัธยมศึกษา จานวน 20,000 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550 10,000 บาท และภาคเรียนที่ 1/2551
10,000 บาท )
1.3.25 คําวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ 219,600 บาท
- คําวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน Disk , Mouse กระดาษตํอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
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การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จานวน 40,000 บาท , งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา จานวน 5,000 บาท , งานระดับมัธยมศึกษา จานวน 5,000 บาท )
- คําวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ 169,600 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน Disk , Mouse กระดาษตํอเนื่อง ฯลฯ ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว1304
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 (เพิ่มเติม)
จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน
109,600 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550 อนุบาล 800 บาท ประถมศึกษา 54,000 บาท ภาคเรียนที่ 1/2551
อนุบาล 3,800 บาท ประถมศึกษา 51,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จานวน 60,000 บาท ภาคเรียนที่
2/2550 30,000 บาท
และภาคเรียนที่ 1/2551 30,000 บาท )
1.3.26 คําวัสดุประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯลฯ ที่ใช๎ในห๎องวิทยาศาสตร์ตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน
10,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา จานวน 10,000 บาท )
1.3.27 คําวัสดุ ประเภท คําวัสดุสารวจ ตั้งไว๎ 6,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อบันได
อลูมิเนียม ชนิดตั้งกาง 2 ขา ความสูง 3 เมตร จานวน 1 อัน ให๎กับโรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว และบันได
อลูมิเนียม ขนาด 7 ขั้น ชนิดพับได๎อยํางหนา ให๎กับโรงเรียนเทศบาลวัดไผํล๎อม จานวน 1 อัน ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา )
1.3.28 คําวัสดุสื่อการเรียนการสอน ตั้งไว๎ 256,698 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสื่อ
การเรียนการสอนสาหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว1304 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 (เพิ่มเติม) จํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 181,898 บาท
ภาคเรียนที่ 2/2550 อนุบาล 29,298 บาท ประถมศึกษา 67,000 บาท ภาคเรียนที่ 1/2551 อนุบาล 12,600 บาท
ประถมศึกษา 73,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จานวน 74,800 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550 34,800 บาท
ภาคเรียนที่ 1/2551 40,000 บาท )
1.3.29 คําวัสดุเครื่องเขียนสาหรับนักเรียน ตั้งไว๎ 343,183 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุเครื่องเขียน สาหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว1304 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 (เพิ่มเติม) จํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 280,406 บาท
ภาคเรียนที่ 2/2550 อนุบาล 38,068 บาท ประถมศึกษา 102,842 บาท ภาคเรียนที่ 1/2551 อนุบาล
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34,484 บาท ประถมศึกษา 105,012 บาท และระดับมัธยมศึกษา จานวน 62,777 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550
19,659 บาท และภาคเรียนที่ 1/2551 43,118 บาท )
1.3.30 คําวัสดุ ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว๎ 309,765 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเพื่อจําย
เป็นคําจัดซื้อเบาะยืดหยุํน จานวน 4 ชุดๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ให๎กับโรงเรียนเทศบาลวัด
บุญญวาสวิหาร จานวน 2 ชุดและโรงเรียนเทศบาลบ๎านป่าแดง จานวน 2 ชุด และวัสดุการศึกษา สาหรับ
นักเรียนในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง
ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 (เพิ่มเติม) จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน 269,765 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550
อนุบาล 34,458 บาท ประถมศึกษา 102,000 บาท รวมเบาะยืดหยุํน ภาคเรียนที่ 1/2551 อนุบาล
26,979 บาท ประถมศึกษา 106,328 บาท และระดับมัธยมศึกษา จานวน 40,000 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550
10,000 บาท และภาคเรียนที่ 1/2551 30,000 บาท )
1.3.31 คําวัสดุหนังสือ วารสารและตารา ตั้งไว๎ 207,371 บาท เพื่อเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
หนังสือ วารสารและตารา สาหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว1304
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 (เพิ่มเติม)
จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา จานวน
127,371 บาท ภาคเรียนที่ 2/2550 อนุบาล 18,200 บาท ประถมศึกษา 41,000 บาท ภาคเรียนที่ 1/2551
อนุบาล 10,699 บาท ประถมศึกษา 57,472 บาท และระดับมัธยมศึกษา จานวน 80,000 บาท ภาคเรียนที่
2/2550 40,000 บาท และภาคเรียนที่ 1/2551 40,000 บาท )
1.3.32 คําวัสดุ และหนังสือประจาห๎องสมุด ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อเป็นคําจัดซื้อวัสดุและ
หนังสือประจาห๎องสมุด ฯลฯ ให๎กับโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ ในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
1.3.33 คําวัสดุและหนังสือห๎องสุมดตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ฉบับใหมํ (ปัจจุบัน) ตั้งไว๎
10,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุและหนังสือห๎องสมุดตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ฉบับใหมํ (ปัจจุบัน) ค๎นคว๎า
อ๎างอิง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา )
1.3.34 คําวัสดุอื่น ประเภท คําอาหารเสริม(นม) ตั้งไว๎ 946,440 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) สาหรับเด็กกํอนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ 1-4 อัตราคนละ 5 บาท ภาคเรียนที่
2/2550 จานวน 144 วัน จานวนเงิน 516,240 บาท และภาคเรียนที่1/2551 จานวน 120 วัน จานวนเงิน
430,200 บาทตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว2251 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 จํายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
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1.4 หมวดคําสาธารณูปโภค

ตัง้ ไว๎

395,000

บาท

1.4.1 คําสาธารณูปโภค ประเภท คําไฟฟ้า ตั้งไว๎ 200,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
กระแสไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัย
เรียนและประถมศึกษา )
1.4.2 คําสาธารณูปโภค ประเภทคําน้าประปา ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
น้าประปาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัย
เรียน และประถมศึกษา )
1.4.3 คําสาธารณูปโภค ประเภทคําโทรศัพท์ ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา )
1.4.4 คําสาธารณูปโภค ประเภทคําบริการทางด๎านโทรคมนาคม ตั้งไว๎ 39,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน และคําบริการอื่นเพื่อให๎ได๎ซึ่งบริการดังกลําว ใช๎ในกองการศึกษา
และโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน 15,000 บาท จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 24,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
1.4.5 คําสาธารณูปโภค ประเภทคําบริการทางด๎านโทรคมนาคมของโรงเรียนเทศบาลใน
สังกัด ตั้งไว๎ 96,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน และคําบริการอื่นเพื่อให๎ได๎ซึ่งบริการ
ดังกลําว ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือ ดํวนมากที่ มท 0820.10/ว2251 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี 2551 จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตัง้ ไว๎

190,000

บาท

แยกเป็น

1.5.1 เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองท๎องถิ่นอื่น ตั้งไว๎ 50,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานแขํงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )
1.5.2 เงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนหนํวยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในกิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ ตั้งไว๎ 140,000 บาท เพื่อจํายเป็น
- เงินอุดหนุนกิจกรรมลูกเสืออาเภอ หรือจังหวัด จานวน 10,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมลูกเสือที่จังหวัด อาเภอ หรือหนํวยงานอื่น ๆ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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- เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานเทศกาลของดีเมืองจันท์ ตั้งไว๎ 40,000 บาท เพื่อจําย
เป็นเงินอุดหนุนอาเภอทําใหมํจัดกิจกรรมเข๎ารํวมงานเทศกาลของดีเมืองจันท์ รํวมกับจังหวัดจันทบุรี
จานวน 35,000 บาท และหนํวยงานอื่น ๆ จานวน 5,000 บาท ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )
- เงินอุดหนุนการสํงเสริมการทํองเที่ยวแหลมเสด็จ-หาดเจ๎าหลาว ตั้งไว๎ 60,000 บาท เพื่อ
จํายเป็นเงินสนับสนุนอาเภอทําใหมํ ในการจัดงานแหลมเสด็จ-หาดเจ๎าหลาว 132 ปี จานวน 60,000 บาท ตั้ง
จํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ )
- เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง จานวน 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน
อุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงของชุมชนหนองบัว จานวน 30,000 บาท ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )
2. รายจํายเพื่อการลงทุน
ตัง้ ไว๎
950,900 บาท
แยกเป็น
คําครุภัณฑ์ทดี่ นิ และสิง่ กํอสร๎าง
ตั้งไว๎ 950,900 บาท
คําครุภณ
ั ฑ์
ตั้งไว๎ 550,900 บาท
2.1 ครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตั้งไว๎ 189,800 บาท
- เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว๎ 70,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวนชนิดแขวน (ฉลากเบอร์ 5) ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง พร๎อมติดตั้ง ให๎กับกองการศึกษาและ
โรงเรียนเทศบาลบ๎านป่าแดง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 35,000 บาท งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 35,000 บาท )
-โต๏ะเก๎าอี้ ระดับ 3 - 6 ตัง้ ไว๎ 16,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อโต๏ะเก๎าอี้ ระดับ 3 – 6
จานวน 4 ชุด ให๎กับกองการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
-โต๏ะเก๎าอี้ ระดับ 1 - 2 ตั้งไว๎ 12,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อโต๏ะทางานระดับ 1 – 2
จานวน 4 ชุด ให๎กับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
-พัดลมเคลื่อนที่ ชนิดตั้งพื้น 3 ขา ตั้งไว๎ 8,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อพัดลมเคลื่อนที่ชนิดตั้งพื้น
3 ขา จานวน 2 ตัว ให๎กับโรงเรียนเทศบาลวัดไผํล๎อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
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-เครื่องโทรสาร ตั้งไว๎ 36,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องโทรสาร จานวน 2 เครื่อง แบบ
ธรรมดาระบบเลเซอร์ ความเร็วในการสํงเอกสารไมํเกิน 6 วินาที/แผํน สํงเอกสารได๎ครั้งละไมํน๎อยกวํา 20 แผํน
ให๎กับกองการศึกษาและโรงเรียนเทศบาลบ๎านป่าแดง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 18,000 บาท และงานระดับ
กํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 18,000 บาท )
-ตู๎ดรรชนี 15 ลิ้นชัก ตั้งไว๎ 3,800 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎ดรรชนี ขนาด 15 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู๎
ให๎กับโรงเรียนเทศบาลวัดไผํล๎อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
-ชั้นวางหนังสือ 7 ชั้น ตั้งไว๎ 24,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 7 ชั้น จานวน 3 อัน
ให๎กับโรงเรียนเทศบาลวัดไผํล๎อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
-ตู๎ไม๎เก็บอุปกรณ์การสอน ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎ไม๎เก็บอุปกรณ์การสอนระดับ
อนุบาล จานวน 4 ตู๎ ให๎กับโรงเรียนวัดบุญญวาสวิหาร ตามหนังสือดํวนมาก ที่ มท 0820.10/ว 2251 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
2.2 คําครุภัณฑ์ ประเภท คําครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ตัง้ ไว๎ 281,800 บาท
-โต๏ะเก๎าอี้เด็ก ขนาด นั่ง 6 คน ตั้งไว๎ 12,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะเก๎าอี้เด็กขนาดนั่ง 6 คน
ระดับอนุบาล ให๎กับโรงเรียนบ๎านป่าแดง จานวน 5 ชุด ตามหนังสือดํวนมาก ที่ มท 0820.10/ว 2251 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตั้งจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
-โต๏ะเก๎าอี้นักเรียนเดี่ยว ตั้งไว๎ 140,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะนักเรียนเดี่ยว จานวน 140 ชุด
ให๎กับโรงเรียนวัดบุญญวาสวิหาร 120 ชุด และโรงเรียนเทศบาลบ๎านป่าแดง จานวน 20 ชุด ตามหนังสือดํวน
มาก ที่ มท 0820.10/ว 2251 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัย
เรียนและประถมศึกษา )
-โต๏ะอาหารพร๎อมม๎านั่ง ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะอาหารพร๎อมม๎านั่ง จานวน
20 ชุด ให๎กับโรงเรียนวัดบุญญวาสวิหาร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
-โต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอี้ ตั้งไว๎ 70,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอี้ ระดับ
ประถมศึกษา จานวน 20 ชุด ให๎กับโรงเรียนวัดบุญญวาสวิหาร 10 ชุด และโรงเรียนเทศบาลบ๎านป่าแดง 10 ชุด
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ตามหนังสือดํวนมาก ที่ มท 0820.10/ว 2251 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
-โต๏ะเทเบิ้ลเทนนิส ตั้งไว๎ 9,300 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเทเบิ้ลเทนนิส จานวน 3 ชุด ให๎กับ
โรงเรียนวัดบุญญวาสวิหาร จานวน 2 ชุด และโรงเรียนเทศบาลบ๎านป่าแดง จานวน 1 ชุด ตามหนังสือดํวนมาก
ที่ มท 0820.10/ว 2251 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา )
2.3 คําครุภัณฑ์ ประเภท คําครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตัง้ ไว๎ 3,800 บาท
-โทรโขํง 25 วัตต์ ตั้งไว๎ 3,800 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโทรโขํงขนาด 25 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
ให๎กับโรงเรียนเทศบาลวัดไผํล๎อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
2.4 คําครุภัณฑ์ ประเภท คําครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพรํ ตัง้ ไว๎ 67,000 บาท
-โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว ตั้งไว๎ 25,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อโทรทัศน์สีจอแบนขนาด
29 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง ให๎กับโรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว และโรงเรียนเทศบาลบ๎านป่าแดง ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอน
วัยเรียนและประถมศึกษา )
-เครื่องเลํน CD/DVD ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่องเลํน CD/DVD จานวน
1 เครื่อง ให๎กับโรงเรียนเทศบาลบ๎านป่าแดง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
-เครื่อง DVD ตั้งไว๎ 7,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อเครื่อง DVD จานวน 2 เครื่อง
ให๎กับโรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
-กล๎องถํายภาพระบบดิจิตอล ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อกล๎องถํายภาพ
ระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง ให๎กับโรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553)
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
2.5 คําครุภัณฑ์ ประเภท คําครุภณ
ั ฑ์งานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ 8,500 บาท
-เครื่องตัดหญ๎า ตั้งไว๎ 8,500 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดเครื่องตัดหญ๎าชนิดข๎อแข็งสะพายบํา
จานวน 1 เครื่อง ให๎กับโรงเรียนเทศบาลวัดไผํล๎อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
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2.6 คําที่ดนิ และสิง่ กํอสร๎าง ตัง้ ไว๎ 400,000 บาท
2.6.1 ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประเภท คําตํอเติมและดัดแปลง ตั้งไว๎ 400,000 บาท
-คํากํอสร๎างเวที โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร ตั้งไว๎ 200,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คํากํอสร๎างเวทีโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร เวทีขนาดไมํน๎อยกวํา 4.00 x 10.50 เมตร สูงไมํน๎อยกวํา
0.80 เมตร จานวน 1 แหํง ตามแบบแปลนเทศบาล และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
-คําจ๎างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน๎าตํางห๎องเรียนอนุบาล ตั้งไว๎ 40,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจ๎างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน๎าตําง ด๎านหน๎าและด๎านหลังห๎องเรียนอนุบาล จานวน 24 ชุด ขนาดประมาณ
1.62 x 3.20 เมตร จานวน 6 ชุด และขนาดประมาณ 0.55 x 1.10 เมตร จานวน 18 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาล
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
-คําจ๎างเหมาปูกระเบื้องยางห๎องเรียนอนุบาล ตั้งไว๎ 125,000 บาท เพื่อเป็นคําจ๎างเหมาปู
กระเบื้องยางห๎องเรียนกว๎าง 8.00 เมตร ยาว 8.20 เมตร จานวน 5 ห๎อง พื้นที่ปูกระเบื้องยางไมํน๎อยกวํา 328
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )
-คําจ๎างเหมาติดตั้งกระจกและเหล็กดัดห๎องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาลบ๎านป่าแดง ตั้งไว๎
35,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาติดตั้งกระจกและเหล็กดัดห๎องคอมพิวเตอร์ ตามแบบแปลนของเทศบาล
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กํอนวัยเรียนและประถมศึกษา )


- 85 -

รายละเอียดงบประมาณรายจํายทัว่ ไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามหนํวยงาน
หนํวยงาน กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล๎อม
----------------ตัง้ งบประมาณรายจํายทัง้ สิน้ 18,649,420 บาท แยกเป็น
1.รายจํายประจา ตัง้ ไว๎ รวม 8,775,920 บาท แยกเป็น
1.1.หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจา ตัง้ ไว๎ รวม 1,675,080 บาท แยกเป็น
1.1.1.เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ 1,060,680 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว จานวน 5 อัตรา พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน 421,200 บาท
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น จานวน 243,480 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 142,440 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ จานวน 253,560 บาท)
1.1.2.เงินเดือน ประเภทเงินประจาตาแหนํง ตั้งไว๎ 42,000 บาท เพื่อจํายเป็นประจา
ตาแหนํงพนักงานเทศบาลประเภทวิชาชีพเฉพาะ อัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 1 อัตรา ตั้งจํายจาก
รายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น จานวน 42,000 บาท )
1.1.3.เงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มตําง ๆ ตั้งไว๎ 10,800 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับผู๎ปฏิบัติงานด๎านการสาธารณสุข อัตราเดือนละ 900 บาท จานวน 1 อัตรา ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น จานวน 10,800 บาท)
1.1.4.คําจ๎างประจา ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจา ตั้งไว๎ 561,600 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน
คําจ๎าง ลูกจ๎างประจา และเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว จานวน 4 อัตรา ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 561,600 บาท )
1.2.หมวดคําจ๎างชัว่ คราว ตัง้ ไว๎รวม 2,310,840 บาท แยกเป็น
1.2.1.คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตั้งไว๎ 264,600 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตาแหนํง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 3 อัตรา
อัตราละ 5,530 บาทและเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว อัตราละ 1,820 บาท ที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
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สาธารณสถาน และเก็บขนขยะมูลฝอย ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 264,600 บาท )
1.2.2.คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป ตั้งไว๎ 2,046,240 บาท เพื่อจําย
เป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป จานวน 29 อัตรา ตาแหนํงคนงานประจารถขยะ จานวน 7 อัตรา
คนงานรักษาความสะอาด จานวน 20 อัตรา และคนงานประจาโรงฆําสัตว์ จานวน 2 อัตรา โดยได๎รับ
คําตอบแทนอัตราละ 4,880 บาท และเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว อัตราละ 1,000 บาท ที่ปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาดสาธารณสถานและเก็บขนขยะมูลฝอย ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 1,905,120 บาท แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆําสัตว์ จานวน 141,120 บาท )
1.3 หมวดคําตอบแทน ใช๎สอย และวัสดุ ตัง้ ไว๎ 4,396,200 บาท แยกเป็น
1.3.1. คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎
206,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําอาหารทาการนอกเวลาของพนักงานและลูกจ๎าง ที่ได๎รับคาสั่งให๎มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน 1,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน จานวน 200,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ จานวน 5,000 บาท)
1.3.2.คําตอบแทน ประเภทคําเชําบ๎าน ตั้งไว๎ 500 บาท เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านของ
พนักงานที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบ ฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน 500 บาท)
1.3.3.คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว๎ 6,000 บาท เพื่อจําย
เป็นคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ๎างประจาที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจํายจาก
รายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน 1,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 5,000 บาท )
1.3.4.คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ 45,000 บาท เพื่อจําย
เป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ๎างประจาและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย และมีสิทธิ
ได๎รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข จานวน 5,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น จานวน 5,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 30,000 บาท แผนงานการ
พาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ จานวน 5,000 บาท )
1.3.5..คําตอบแทน ประเภทคํารางวัลและสินบนนาจับ ตั้งไว๎ 500 บาท เพื่อจํายเป็นคํารางวัล
และสินบนนาจับผู๎กระทาผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 500 บาท )
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1.3.6.คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ 703,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย คําตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร คําติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
จานวน 1 ชุด ฯลฯ และจ๎างเหมาบุคคลภายนอกให๎มากระทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ตามแผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. 2551-2553 ) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
จานวน 15,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น จานวน 1,000 บาท แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 647,000 บาท งานบาบัดน้าเสีย จานวน
10,000 บาท งานตลาดสด จานวน 20,000 บาท งานโรงฆําสัตว์ จานวน 10,000 บาท )
1.3.7.คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎ 411,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย เชํน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๏ะ
เก๎าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน 5,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น จานวน
1,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 300,000 บาท
แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จานวน 5,000 บาท งานโรงฆําสัตว์ จานวน 100,000 บาท )
1.3.8.คําใช๎สอย ประเภทรายจํายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ 698,200 บาท
เพื่อจํายเป็น
- โครงการดวงตาแจํมใสเทิดไท๎องค์ราชัน จานวน 200,000 บาท
- คําใช๎จํายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ จานวน 10,000 บาท
- คําใช๎จํายโครงการสนับสนุนชมรมสํงเสริมสุขภาพ จานวน 43,200 บาท
- คําใช๎จํายโครงการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนและสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันโรค
จานวน 5,000 บาท
- คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัยทารกแรกเกิด จานวน 25,000 บาท
- คําใช๎จํายโครงการรณรงค์วันทาความสะอาด
จานวน 145,000 บาท
-คําใช๎จํายโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาปี จานวน 20,000 บาท
-คําใช๎ตอบแทนแพทย์ พยาบาล
จานวน 50,000 บาท
-คําใช๎จํายโครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จานวน 50,000 บาท
-คําใช๎จํายโครงการอบรมกลุํมเสี่ยง
จานวน 50,000 บาท
-คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมสุขภาพ
จานวน 50,000 บาท
-คําใช๎จํายโครงการอบรมกลุํมประกอบการ
จานวน 50,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น จานวน 503,200 บาท แยกเป็น ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน 303,200 บาท และ
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เงินอุดหนุนทั่วไปฯ จานวน 200,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จานวน 195,000 บาท แยกเป็น ตั้งจํายจากรายได๎ จานวน 145,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ จานวน
50,000 บาท)
1.3.9.คําใช๎สอย ประเภทรายจํายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่น ๆ ตั้งจํายไว๎ 40,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ เชํน คําเบี้ยเลี้ยง
คําพาหนะคําเชําที่พัก ฯลฯ ของพนักงานที่ได๎รับคาสั่งให๎เดินทางไปราชการได๎ตามระเบียบ ฯ ตั้งจํายจาก
รายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน 20,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น จานวน 10,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 5,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ จานวน 5,000 บาท )
1.3.10.คําวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําซื้อกระดาษ
ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน 30,000 บาท )
1.3.11.คําวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําแผํนหรือจาน
บันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน 5,000 บาท )
1.3.12.คําวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว๎ 15,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําซื้อ
หลอดไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข จานวน 1,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จานวน 1,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จานวน 10,000 บาท งานโรงฆําสัตว์ จานวน
3,000 บาท )
1.3.13.คําวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งจํายไว๎ 510,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
จัดซื้อถังขยะพลาสติกความจุไมํน๎อยกวํา 120 ลิตร , ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 200 ลิตร ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา 240 ลิตร , ไม๎กวาด ผงซักฟอก แปรง เนื้อหมู ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551-2553 )
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน
465,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จานวน 15,000 บาท งานโรงฆําสัตว์ จานวน
30,000 บาท )
1.3.14.คําวัสดุ ประเภทวัสดุกํอสร๎าง ตั้งไว๎ 430,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อดินกลบ
กองขยะและปรับปรุงทาง อิฐ หิน ปูน ทราย ทํอ ไม๎ ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น จานวน 1,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 416,000 บาท งานบาบัดน้าเสีย จานวน 3,000 บาท
งานตลาดสด จานวน 5,000 บาท งานโรงฆําสัตว์ จานวน 5,000 บาท )
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1.3.15.คําวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหะและขนสํง ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
ยางรถยนต์ สายพาน หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล จานวน 100,000 บาท )
1.3.16.คําวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ตั้งไว๎ 680,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
จัดซื้อน้ามันโซลํา แก๏ส ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู จานวน 570,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ จานวน 110,000 บาท )
1.3.17.คําวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว๎ 390,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อเวชภัณฑ์สาหรับบริการประชาชน และซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กให๎เด็กนักเรียน สังกัดเทศบาลทั้ง
4 โรงเรียน จัดซื้อน้ายาฆําเชื้อโรคและดับกลิ่น น้ายาฆํายุงและแมลงวัน ยาสลบ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า
สาหรับฉีดให๎สุนัขและแมวหรือสัตว์อื่น ๆ และโครงการรณรงค์ทาหมันประจาปี ตามแผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ.2551-2553 ) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น จานวน 60,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน จานวน 180,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จานวน 60,000 บาท งานโรงฆําสัตว์
จานวน 90,000 บาท )
1.3.18.คําวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว๎ 15,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อน้ายาฆํา
หญ๎าและปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน จานวน 12,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ จานวน 3,000 บาท )
1.3.19.คําวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
จัดซื้อกระดาษโปสเตอร์ ฟิล์มถํายรูป ล๎างรูป ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จานวน 10,000 บาท)
1.3.20.คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุเครื่องแตํงกาย ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อรองเท๎า
บู๏ท เสื้อกันฝน ถุงมือ เครื่องแบบ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จานวน 50,000 บาท)
1.3.21.คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว๎ 51,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสายสํงน้า
สาหรับรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ ขนาด O 1 ½ นิ้ว ยาว 20 เมตร จานวน 4 เส๎น และขนาด O 2 ½ นิ้ว
ยาว 20 เมตร จานวน 2 เส๎น ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 51,000 บาท )
1.4 หมวดคําสาธารณูปโภค ตั้งไว๎ 368,800 บาท แยกเป็น
1.4.1.คําสาธารณูปโภค ประเภทคําไฟฟ้า ตั้งไว๎ 201,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําไฟฟ้าที่
ใช๎ในศูนย์บริการสาธารณสุข ฯ คําไฟฟ้าที่ใช๎ในตลาดสดทั้งสองแหํง และคําไฟฟ้าที่ใช๎ในโรงฆําสัตว์ของ
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เทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
จานวน 1,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จานวน 150,000 บาท งานโรงฆําสัตว์ จานวน
50,000 บาท )
1.4.2.คําสาธารณูปโภค ประเภทคําน้าประปา ตั้งไว๎ 154,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําน้าประปาที่
ใช๎ในศูนย์บริการสาธารณสุข ฯ คําน้าประปาตลาดสดทั้งสองแหํง และคําน้าประปาที่ใช๎ในโรงฆําสัตว์ของ
เทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
จานวน 500 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จานวน 134,000 บาท งานโรงฆําสัตว์ จานวน
20,000 บาท )
1.4.3.คําสาธารณูปโภค ประเภทคําโทรศัพท์ ตั้งไว๎ 1,300 บาท เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์ที่
ใช๎ในโรงฆําสัตว์เทศบาล ตัง้ จํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ จานวน
1,300 บาท )
1.4.4.คําสาธารณูปโภค ประเภทคําอินเตอร์เน็ต ตั้งไว๎ 12,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําสมาชิก
อินเตอร์เน็ตรายเดือน ที่ใช๎ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จานวน 12,000 บาท )
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตัง้ ไว๎ รวม 25,000 บาท แยกเป็น
1.5.1.ประเภทเงินอุดหนุนโรงพยาบาลชุมชนทําใหมํ ตั้งไว๎ 25,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน
อุดหนุนโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานสํงเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให๎แกํกลุํมประชาชนในเขต
เทศบาล ของโรงพยาบาลทําใหมํ ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551-2553 ) ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น จานวน 25,000 บาท )
2.รายจํายเพื่อการลงทุน ตัง้ ไว๎ 9,873,500 บาท แยกเป็น
2.1 คําครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ิน และสิง่ กํอสร๎าง ตัง้ ไว๎ 9,873,500 บาท แยกเป็น
2.1.1.ประเภทคํากํอสร๎าง ตั้งไว๎ 650,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําขุดลอกหนองเสม็ด
บริเวณถนนเทศบาลสาย 8 โดยทาการขุดลอกหนองเสม็ด ขนาดกว๎าง 3.00 – 20.00 เมตร ลึกไมํน๎อยกวํา
3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 6,375 ลูกบาศก์เมตร ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551- 2553 )
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย จานวน 650,000 บาท )
2.1.2.ประเภทคํากํอสร๎าง ตั้งไว๎ 600,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างบล็อกคัลเวอร์ท
บริเวณทางแยกจากถนนเทศบาลสาย 8 (บริเวณหนองเสม็ด) โดยทาการกํอสร๎างบล็อกคัลเวอร์ท ขนาด
3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551 - 2553 ) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย จานวน 600,000 บาท )
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2.1.3.ประเภทคํากํอสร๎าง ตั้งไว๎ 490,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างประตูกั้นน้าเค็ม
คลองป่าแดง กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551 - 2553 ) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย จานวน 490,000 บาท )
2.1.4.ประเภทคํากํอสร๎าง ตั้งไว๎ 2,522,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างปรับปรุงทางเท๎า
ถนนสัมปทาน โดยเริ่มตั้งแตํแยกโรงเรียนวัดบุญญวาสฯจรดสี่แยกถนนราชกิจ ขนาดทางเท๎ากว๎างเฉลี่ย
1.00- 1.70 เมตร หรือพื้นที่ปูทางเท๎าไมํน๎อยกวํา 1,489 ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551 – 2553 )
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย จานวน 2,522,000 บาท )
2.1.5.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ 840,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
รถบรรทุกเทท๎าย 6 ล๎อ 3 ตัน จานวน 1 คัน ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551 - 2553 ) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน
840,000 บาท )
2.1.6.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อมอเตอร์สูบน้า
จานวน 1 เครื่อง สูบน้าได๎ 1,500 /ลิตร/นาที ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆําสัตว์ จานวน 20,000 บาท )
2.1.7.ประเภทครุภัณฑ์กํอสร๎าง ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสวํานไฟฟ้า
จานวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 5,000 บาท )
2.1.8.ประเภทครุภัณฑ์กํอสร๎าง ตั้งไว๎ 2,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อมอเตอร์หินเจีย
ไฟฟ้า ขนาด O หินเจียไมํน๎อยกวํา 5 นิ้ว จานวน 1 ตัว ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551 - 2553 ) ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน
2,500 บาท )
2.1.9.ประเภทคํากํอสร๎าง ตั้งไว๎ 2,000,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างเตาเผาศพไฟฟ้า
จานวน 1 หลัง ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย จานวน 2,000,000 บาท )
2.1.10.ประเภทคํากํอสร๎าง ตั้งไว๎ 2,744,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างปรับปรุงทาง
เท๎าถนนราชกิจ ตลอดสายทั้ง 2 ข๎าง ขนาดทางเท๎ากว๎างเฉลี่ย 0.90 – 1.65 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงทางเท๎าไมํ
น๎อยกวํา 1,790.00 ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551 – 2553 ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย จานวน 2,744,000 บาท )
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รายละเอียดงบประมาณรายจํายทัว่ ไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามหนํวยงาน
หนํวยงาน กองสวัสดิการสังคม
----------------ตัง้ งบประมาณรายจํายทัง้ สิน้ 6,772,640 บาท แยกเป็น
1. รายจํายประจา ตัง้ ไว๎รวม 6,172,640 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจา

ตัง้ ไว๎รวม 626,520 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ 626,520 บาท เพื่อจํายเป็น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 626,520 บาท ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป จานวน 509,760 บาท งานสํงเสริม
และสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน จานวน 116,760 บาท )
1.2 หมวดคําจ๎างชัว่ คราว ตั้งไว๎รวม 174,120 บาท แยกเป็น
1.2.1 คําจ๎างชั่วคราว ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎าง ตั้งไว๎ 174,120 บาท เพื่อจําย
เป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป ตาแหนํงนักการ จานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 70,560 บาท พนักงานจ๎าง
ตามภารกิจ ตาแหนํงผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 103,560 บาท ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป จานวน 70,560 บาท งานสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน จานวน 103,560 บาท )
1.3 หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ ตัง้ ไว๎รวม 1,113,000 บาท แยกเป็น
1.3.1 คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎
3,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําอาหารทาการนอกเวลา ของพนักงานและลูกจ๎างให๎มาปฏิบัติงานนอกเวลาเป็น
ครั้งคราว ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
1.3.2 คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจําย
เป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
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1.3.3 คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ 15,000 บาท เพื่อจําย
เป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วยที่มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป จานวน 10,000 บาท
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน จานวน 5,000 บาท)
1.3.4 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อจําย
เป็นคําจ๎างเหมาบุคคลภายนอกให๎มาทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
1.3.5 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจําย
เป็นคําติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553)
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
1.3.6 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎
10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมครุภัณฑ์ คําบารุงรักษาหรือซํอมแซมที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง คําบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
1.3.7 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว๎
980,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํ ย ดังนี้
- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู๎นาชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข ตั้งไว๎ 500,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม คําตอบแทน
วิทยากร คําอาหารและเครื่องดื่ม คําพาหนะ คําเชําที่พัก หรือคําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวกับการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553 ) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน )
- โครงการสารวจข๎อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจําย
เป็นคําวัสดุอุปกรณ์ คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารและเครื่องดื่มในการอบรม คําแบบพิมพ์ แบบสารวจ
คําตอบแทนในการสารวจ คําตอบแทนการบันทึกข๎อมูล หรือคําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวกับการอบรมและสารวจ
ข๎อมูล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน )
- โครงการฝึกอบรมอาชีพ ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารและเครื่องดื่ม คําพาหนะ คําเชําที่พัก หรือคําใช๎จํายอื่นที่
เกี่ยวกับการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553 )ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏ
ในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน )
- 94 –

- โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตั้งไว๎ 50,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมของชุมชน เนื่องในวันสาคัญหรือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตํอ
ชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน )
- โครงการชุมชนสัมพันธ์ ตั้งไว๎ 150,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรมแขํงขันเกมส์ / กีฬาและพบสังสรรค์ คําอาหารและเครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ หรือคําใช๎จํายอื่นที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553) ตั้งจํายจากเงินรายได๎
(ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข็มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน)
- โครงการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของชุมชน ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพื่อจําย
เป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุ คําอาหารและเครื่องดื่ม คําพาหนะหรือคําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวข๎องในการสนับสนุน
การดาเนินกิจกรรมตามความต๎องการของชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553) ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข็มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน)
- โครงการเทศบาลสัญจร ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรม คําอาหารและเครื่องดื่ม คําพาหนะ คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ที่
เข๎ารํวมกิจกรรม คําน้ามันเชื้อเพลิง คําจ๎างเหมาบริการหรือคําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553) ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (ปรากฏในแผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน)
1.3.8 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะหมวด
รายจํายอื่น ๆ ตั้งไว๎ 15,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายดังนี้ คําพาหนะ คําเชําที่พักของพนักงานเทศบาล
และลูกจ๎างที่ได๎รับคาสั่งให๎เดินทางไปราชการได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป จานวน 10,000 บาท งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็ง
ชุมชน จานวน 5,000 บาท )
1.3.9 คําวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ 15,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ ปากกา
ดินสอ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
1.3.10 คําวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว๎ 2,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
ถํานไฟ สายไฟ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหาร
ทั่วไป )
1.3.11 คําวัสดุ ประเภทคําวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ 3,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
จัดซื้อไม๎กวาด แปรง สบูํ ผงซักฟอก กระดาษชาระ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
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1.3.12 คําวัสดุ ประเภทวัสดุกํอสร๎าง ตั้งไว๎ 3,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อไม๎อัด สี
ทินเนอร์ ตะปู ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
)
1.3.13 คําวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ 2,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
1.3.14 คําวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
จัดซื้อ น้ามัน น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป )
1.3.15 คําวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
จัดซื้อฟิล์มถํายรูป กระดาษโปสเตอร์ พูํกัน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
1.3.16 คําวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
เมาส์ ตลับผงหมึก แผํนบันทึกข๎อมูล ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
1.4 หมวดคําสาธารณูปโภค ตัง้ ไว๎ รวม 15,000 บาท แยกเป็น
- คําสาธารณูปโภค ประเภทคําบริการด๎านโทรคมนาคม เพื่อจํายเป็นคําบริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือน และคําบริการอื่นเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการดังกลําว ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงาน
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป )
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตัง้ ไว๎ รวม 50,000 บาท แยกเป็น
- เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนหนํวยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ในกิจกรรม
อันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอทําใหมํ ในการสนับสนุน
การดาเนินงานป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน)
1.6 หมวดรายจํายอื่น ตัง้ ไว๎ รวม 4,194,000 บาท แยกเป็น
- คําเบี้ยยังชีพผู๎พิการ ตั้งไว๎ 330,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินสงเคราะห์ผู๎พิการ
ในอัตราเดือนละ 500 บาท / เดือน / คน จานวน 55 คน ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551 - 2553 )
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ )
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- คําเบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์ ตั้งไว๎ 144,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินสงเคราะห์
ผู๎ติดเอดส์ ในอัตราเดือนละ 500 บาท / เดือน / คน จานวน 24 คน ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.
2551 – 2553 ) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ )
- คําเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ตั้งไว๎ 3,672,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินสงเคราะห์
ผู๎สูงอายุ ในอัตราเดือนละ 500 / เดือน / คน จานวน 612 คน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551 - 2553)
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ )
- คําใช๎จํายในการสงเคราะห์ผู๎ด๎อยโอกาส ตั้งไว๎ 24,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน
หรือสิ่งของในการชํวยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผู๎พิการ ที่ยากจนหรือคนเรํรํอน ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2551 – 2553) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ )
- คําใช๎จํายในการชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัย ตั้งไว๎ 24,000 บาท เพื่อจําย
เป็นเงินหรือสิ่งของ ในการชํวยเหลือบรรเทาทุกข์ผู๎ประสบสาธารณภัย หรือคําใช๎จํายในการสนับสนุน
หนํวยงานอื่นที่เข๎ามาดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตาบลทําใหมํ ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2551 – 2553) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ )

2. รายจํายเพือ่ การลงทุน ตัง้ ไว๎ 600,000 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดคําที่ดนิ และสิง่ กํอสร๎าง ตัง้ ไว๎รวม 600,000 บาท แยกเป็น
2.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ 600,000 บาท
เพื่อจํายเป็น
-คําจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล๎อ แบบดับเบิ้ลแค๏ป น้าหนักบรรทุกไมํต่ากวํา
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ากวํา 2,400 ซีซี ห๎องผู๎โดยสารเป็นแบบ 4 ประตู เป็นกระบะสาเร็จรูป ราคารวม
เครื่องปรับอากาศและภาษีสรรพสามิต จานวน 1 คัน เป็นเงิน 600,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2551 – 2553) ตัง้ จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏตามแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งานบริหาร
ทั่วไป)
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รายละเอียดงบประมาณรายจํายทัว่ ไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามหนํวยงาน
หนํวยงาน กองวิชาการและแผนงาน
-------- ----------ตัง้ งบประมาณรายจํายทัง้ สิน้ 2,073,000 บาท แยกเป็น
1.รายจํายประจา

ตัง้ ไว๎ รวม 1,704,000 บาท

แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจา
ตั้งไว๎ 981,000 บาท แยกเป็น
1.1.1 เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ 981,000 บาท เพื่อจํายเป็น
เงินเดือนแกํพนักงานเทศบาล พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 5 อัตรา ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.2 หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ ตั้งไว๎ 703,000 บาท แยกเป็น
1.2.1 คําตอบแทน ประเภท คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว๎ 3,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ได๎รับคาสั่งให๎มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นครั้งคราว ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
1.2.2 คําตอบแทน ประเภท เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว๎ 15,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.2.3 คําตอบแทน ประเภท เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ 30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วยที่มีสิทธิ
เบิกได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
1.2.4 คําใช๎สอย ประเภท รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ 354,000 บาท
เพื่อจํายเป็น
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-คําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําเย็บปกหนังสือ
เข๎าปกหนังสือ ในการจัดทาหนังสือตําง ๆ ของเทศบาล เชํน เข๎าปกแผนพัฒนาเทศบาล เข๎าปกงบประมาณ คําเชํา
ทรัพย์สิน คําบริการรับใช๎ คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตําง ๆ คําใช๎จํายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา คํา
โฆษณาและเผยแพรํเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ตําง ๆ
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
-โครงการจัดทาวารสารเผยแพรํกิจกรรมของเทศบาลและสื่ออื่น ๆ เนื่องในวันสาคัญตําง ๆ
ตั้งไว๎ 150,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา จัดทาหนังสือวารสารรายงานกิจการของเทศบาล จานวน 500 – 700 เลํม
พร๎อมบันทึกลงแผํน CD จานวน 300 – 500 แผํน จัดทาคูํมือ แผํนใบปลิว แผํนพับแนะนาประชาชน จานวน
500 ใบ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551 - 2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
-โครงการปรับปรุงระบบลาโพงเสียงตามสาย ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อซํอมแซมปรับปรุง
ติดตั้งลาโพงระบบเสียงตามสายขนาดไมํน๎อยกวํา 30 วัตต์ จานวนไมํน๎อยกวํา 8 จุด ตามแผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. 2551- 2553 ) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
-โครงการเชําพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาล ตั้งไว๎ 14,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําเชําพื้นที่จัดทา
เว็บไซต์ของเทศบาล ชื่อ WWW. Tasbanthamai Com ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553) ตั้งจํายจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
-โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งไว๎ 90,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดทาป้ายไวนิล
ขนาดไมํน๎อยกวํา 1.20 x 2.40 ม. และ 4.00 x 6.00 ม. ตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2551- 2553 ) ตั้งจํายจาก
รายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.2.5 คําใช๎สอย ประเภท รายจํายเพื่อบารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎ 40,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาซํอมแซมครุภัณฑ์ตําง ๆ เชํน โต๏ะ เก๎าอี้ เครื่องคอมพิวแตอร์ ลาโพงเครื่องขยายเสียง
วิทยุ เทป ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.2.6 คําใช๎สอย ประเภท รายจํายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
นอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก ในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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1.2.7 คําใช๎สอย ประเภท รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ 10,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายดังนี้
-โครงการสํงเสริมสนับสนุนและจัดทากิจกรรมในการจัดทาแผนชุมชน ตั้งไว๎ 10,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมชุมชนทั้ง 5 แหํง และคําใช๎จํายอื่น ๆ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2551 - 2553) ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.2.8 คําวัสดุ ประเภท วัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ 80,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
สานักงานตําง ๆ เชํน กระดาษไข กระดาษ ปากกา หมึกถํายเอกสาร สิ่งพิมพ์ตําง ๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.2.9 คําวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชํน ถํานไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.2.10 คําวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ๎าน งานครัว ตั้งไว๎ 2,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
จัดซื้อวัสดุงานบ๎าน งานครัว เชํน กระดาษชาระ ไม๎กวาด ขนไกํ ผงซักฟอก น้ายาล๎างจาน
แก๎ว ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.2.11 คําวัสดุ ประเภท วัสดุกํอสร๎าง ตั้งไว๎ 40,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุกํอสร๎างตําง ๆ เชํน ไม๎อัด ทินเนอร์ น้ามันสน สี แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.2.12 คําวัสดุ ประเภท คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ 1,000 บาท เพื่อจําย
เป็นคําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ามันเบรค ฯลฯ ตั้งจําย
จากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.2.13 คําวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ตั้งไว๎ 3,000 บาท เพื่อจําย
เป็นคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1.2.14 คําวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจําย
เป็นคําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน แผํนป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดา
ที่ได๎จากการล๎าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
1.2.15 คําวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน แผํนบันทึกข๎อมูล กระดาษตํอเนื่อง Mouse ผ๎าหมึกคอมพิวเตอร์
ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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1.3 หมวดคําสาธารณูปโภค ตั้งไว๎ รวม 20,000 บาท แยกเป็น
-คําบริการด๎านโทรคมนาคม ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน
และคําบริการอื่น เพื่อให๎มาซึ่งบริการดังกลําวใช๎ในกองวิชาการฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2. รายจํายเพื่อการลงทุน ตัง้ ไว๎ รวม 369,000 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ตั้งไว๎ 369,000 บาท เพื่อจํายเป็น
2.1.1 คําครุภัณฑ์ ประเภท คํา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว๎ 4,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
จัดซื้อวิทยุ-เทป จานวน 1 เครื่อง เป็นวิทยุ AM, FM มีชํองเลํนเทป บันทึกเทปได๎ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ) (ซื้อตามราคาท๎องถิ่น)
2.1.2 คําครุภัณฑ์ ประเภท คําครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 45,000 บาท
เพื่อจํายเป็น
- คําจัดซื้อกล๎องถําย VDO จานวน 1 เครื่อง เป็นกล๎องถํายภาพ VDO ระบบดิจิตอล ซูมใกล๎
ไกล ได๎บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได๎ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (ซื้อตามราคาท๎องถิ่น)
2.1.3 คําครุภัณฑ์ ประเภท คําครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ 320,000 บาท เพื่อจํายเป็น
- คําจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (Note Book) ตั้งไว๎ 240,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง สาหรับงานตําง ๆ ที่มีความจาเป็นต๎องใช๎คอมพิวเตอร์ (Note Book)
มีคุณสมบัติดังนี้
- หนํวยประเมินผลแบบ Intel Core 2 Duo ความเร็วไมํน๎อยกวํา 2.0 GHz
- DDR 2 – RAM ขนาดไมํน๎อยกวํา 1024 MB
- Harddisk ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 100 GB
- Fax / Moden 56 K Wireless Lan
- อุปกรณ์แสดงผลภาพมีหนํวยความจาไมํน๎อยกวํา 256 Mb
- จอแสดงผลภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 15 นิ้ว
- แบตเตอรี่ แบบ Li - Lon
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (ซื้อตามราคาท๎องถิ่น)
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- คําจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ( Note Book ) ตั้งไว๎ 60,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ( Note Book ) สาหรับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- หนํวยประเมินผลแบบ Intel Core 2 Duo ความเร็วไมํน๎อยกวํา 2.0 GHz
- DDR 2 – Ram ขนาดไมํน๎อยกวํา 1024 MB
- Harddisk ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 100 GB
- Fax / Moden 56 K Wireless Lan
- อุปกรณ์แสดงผลภาพมีหนํวยความจาไมํน๎อยกวํา 256 Mb
- จอแสดงผลภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 15 นิ้ว
- แบตเตอรี่ แบบ Li - Lon
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (ซื้อตามราคาท๎องถิ่น)
- คําจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์สี ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่อง
ปริ๊นเคอร์สีจานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- ความเร็วในการพิมพ์สีไมํน๎อยกวํา 10 แผํนตํอนาที
- ความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไมํน๎อยกวํา 15 แผํนตํอนาที
- แบบตลับหมึกแยกสี 4 สี
- การเชื่อมตํอแบบ USB
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (ซื้อตามราคาท๎องถิ่น)
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รายละเอียดงบประมาณรายจํายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เทศบาลตาบลทําใหมํ
อาเภอทําใหมํ จังหวัดจันทบุรี
รายจํายจาแนกตามหนํวยงาน
หนํวยงาน กองชําง
-----------------ตัง้ งบประมาณรายจํายทัง้ สิน้ 9,804,300 บาท แยกเป็น
1. รายจํายประจา ตัง้ ไว๎ รวม 5,561,800 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจา ตัง้ ไว๎ รวม 2,245,000 บาท แยกเป็น
1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว๎ 1,652,600 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 664,600 บาท , งานไฟฟ้าถนน จานวน 988,000 บาท )
1.1.2 เงินเดือนประเภทเงินเดือนประจาตาแหนํง ตั้งไว๎ 67,200 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจา
ตาแหนํงผู๎อานวยการกองชําง ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน )
1.1.3 เงินเดือนประเภทเงินเพิ่มตําง ๆ ตั้งไว๎ 67,200 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนให๎แกํผู๎อานวยการกองชําง ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน )
1.1.4 คําจ๎างประจา ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจา จานวน 3 อัตรา ตั้งไว๎ 458,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างลูกจ๎างประจา พร๎อมเงินปรับปรุงคําจ๎าง จานวน 3 อัตรา ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จานวน 314,000 บาท, งานสวนสาธารณะ จานวน 144,000 บาท )
1.2 หมวดคําจ๎างชัว่ คราว ตัง้ ไว๎ รวม 1,364,000 บาท แยกเป็น
1.2.1 คําจ๎างชั่วคราว ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎าง ตั้งไว๎ 1,364,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป จานวน 13 อัตรา โดยจ๎างอัตราเดือนละ 5,880 บาท และเป็นคําตอบแทน
พนักงานจ๎างตามภารกิจ จานวน 5 อัตรา แบํงเป็นอัตราเดือนละ 7,350 บาท จานวน 4 อัตรา และอัตราเดือน
ละ 7,820 บาท จานวน 1 อัตรา ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
จานวน 1,011,120 บาท,งานสวนสาธารณะ จานวน 352,800 บาท )
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1.3 หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ ตัง้ ไว๎ รวม 1,918,800 บาท แยกเป็น
1.3.1 คําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎ 40,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําอาหารทาการนอกเวลาสาหรับพนักงาน กองชําง ในกรณีที่เทศบาลฯ มีงานเรํงดํวน และ
จาเป็นต๎องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 2,000 บาท ,งานไฟฟ้าถนน จานวน 30,000 บาท ,งาน
สวนสาธารณะ จานวน 8,000 บาท )
1.3.2 คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน
ชํวยเหลือคําเลําเรียนบุตรของพนักงานกองชํางที่มีสิทธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 10,000 บาท,
งานไฟฟ้าถนน จานวน 10,000 บาท )
1.3.3 คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ 25,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน
สวัสดิการในด๎านการรักษาพยาบาลแกํพนักงาน กองชําง และครอบครัวที่เจ็บป่วย จานวน
25,000 บาท ตัง้ จํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จานวน 10,000 บาท,งานไฟฟ้าถนน จานวน 10,000 บาท,งานสวนสาธารณะ จานวน 5,000 บาท )
1.3.4 คําตอบแทน ประเภทเงินชํวยเหลือบุตร ตั้งไว๎ 1,800 บาท เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือบุตร
พนักงานเทศบาล กองชําง ในอัตราบุตรคนละ 50 บาทตํอเดือน ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 600 บาท,งานไฟฟ้าถนน จานวน
600 บาท,งานสวนสาธารณะ จานวน 600 บาท )
1.3.5 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ ตั้งไว๎ 60,000 บาท เพื่อจํายเป็น
- คําธรรมเนียมตําง ๆ เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมที่จาเป็นต๎องเบิกจําย และอยูํใน
ความรับผิดชอบของกองชําง
- คําจ๎างเหมาบริการ เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาแรงงานหรือจ๎างเหมาบุคคลภายนอกให๎มา
ปฏิบัติงานอยํางใดอยํางหนึ่ง
- คําระวางรถบรรทุก เพื่อจํายเป็นคําระวางรถบรรทุกสิ่งของและครุภัณฑ์อื่นที่
เทศบาลมีความจาเป็นต๎องซื้อมาใช๎ในการปฏิบัติงาน ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 1,000 บาท,งานไฟฟ้าถนน จานวน 43,000 บาท,งาน
สวนสาธารณะ 1,000 บาท )
- โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อจํายเป็นคําติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบ
ความเร็วสูง ความเร็วไมํน๎อยกวํา 128 Kbps ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 15,000 บาท )
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1.3.6 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาซํอมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว๎ 295,000 บาท
เพื่อจํายเป็น
- คําบารุงรักษาหรือซํอมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซม
ครุภัณฑ์ เชํน โต๏ะ เก๎าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ๎า เครื่องสูบน้า รถกระเช๎าไฟฟ้า ฯลฯ
- คําบารุงรักษาหรือซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการซํอมแซม
สิ่งกํอสร๎างตําง ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบของกองชํางที่เกิดการชารุด เชํน ถนน สะพาน ฯลฯ
- คําบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการบารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบของกองชําง
ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน จานวน 5,000 บาท , งานไฟฟ้าถนน จานวน 250,000 บาท , งานสวนสาธารณะ 40,000 บาท )
1.3.7 คําใช๎สอย ประเภทรายจํายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่น ๆ ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาลกองชํางที่ได๎รับคาสั่งให๎เดินทางไปราชการ เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คําเชําที่พัก คําพาหนะฯลฯ ตั้งจํายจาก
รายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 4,000 บาท,
งานไฟฟ้าถนน จานวน 25,500 บาท ,งานสวนสาธารณะ จานวน 500 บาท )
1.3.8 คําใช๎สอย ประเภท รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว๎ 80,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําสนับสนุนภารกิจถํายโอนด๎านผังเมืองรวม ในการจัดฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่เกี่ยวกับผังเมืองและจ๎าง
พนักงานจ๎างทั่วไปในการสารวจข๎อมูลเกี่ยวกับผังเมืองรวมเมืองทําใหมํ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจ๎าง
เกี่ยวกับด๎านงานผังเมือง ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน )
1.3.9 คําวัสดุ ประเภท วัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน เชํน กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว ยางลบ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 25,000 บาท,งานไฟฟ้าถนน จานวน 5,000 บาท )
1.3.10 คําวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว๎ 400,000 บาท เพื่อจํายเป็น
- คําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดตํางๆ เชํน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์
สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ เป็นเงิน 400,000 บาท ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน )
1.3.11 คําวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุที่
เข๎าลักษณะเกี่ยวกับงานบ๎านงานครัว ในการปฏิบัติงานของกองชําง เชํน ผงซักฟอก น้ายาเช็ดกระจก ไม๎กวาด
น้ายาล๎างห๎องน้า ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน จานวน 4,000 บาท,งานสวนสาธารณะ จานวน 1,000 บาท )
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1.3.12 คําวัสดุ ประเภทวัสดุกํอสร๎าง ตั้งไว๎ 430,000 บาท เพื่อจํายเป็น
- คําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง เชํน สี ทินเนอร์ ไม๎อัด อิฐ เป็นเงิน 230,000 บาท ตั้งจํายจาก
รายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จานวน 200,000 บาท,งานสวนสาธารณะ จานวน
30,000 บาท )
- คําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎างสาหรับซํอมแซมถนน ตรอก ซอยตําง ๆ ในเขตเทศบาล เชํน ดิน
ลูกรัง, หินคลุก, แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นเงิน 200,000 บาท ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน )
1.3.13 คําวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ 25,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน สายพาน หัวเทียน ฯลฯ ที่จาเป็นต๎องใช๎เปลี่ยนหรือซํอมแซมเครื่องจักรกล
ยานพาหนะตําง ๆ ของกองชําง ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จานวน
25,000 บาท )
1.3.14 คําวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ตั้งไว๎ 365,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นที่ใช๎ในการปฏิบัติราชการ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน จานวน 350,000 บาท,งานสวนสาธารณะ จานวน 15,000 บาท )
1.3.15 คําวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว๎ 1,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาหรับใช๎ในกิจกรรมตําง ๆ ของกองชําง เชํน น้ายาแอมโมเนีย ฯลฯ ตั้งจําย
จากรายได๎ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 1,000 บาท)
1.3.16 คําวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ทางการเกษตร เชํน สารเคมี ปุ๋ย ยาฆําแมลง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
สวนสาธารณะ จานวน 50,000 บาท )
1.3.17 คําวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
สาหรับใช๎โฆษณาและเผยแพรํในสํวนของกองชําง เชํน แผํนป้าย กระดาษโปสเตอร์ พูํกัน สี ฟิล์มถํายรูป ฯลฯ
ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน
2,000 บาท,งานไฟฟ้าถนน จานวน 8,000 บาท )
1.3.18 คําวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแตํงกาย ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเครื่อง
แตํงกาย เชํน เสื้อกันฝน รองเท๎ายาง ฯลฯ สาหรับพนักงานและลูกจ๎างกองชํางที่จาเป็นต๎องใช๎ในการปฏิบัติ
ราชการ ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จานวน 30,000 บาท )
1.3.19 คําวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชํน Mouse, แผํน Diskette กระดาษตํอเนื่อง ผ๎าหมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จานวน 10,000 บาท, งานไฟฟ้าถนน
จานวน 10,000 บาท )
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1.3.20 คําวัสดุประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว๎ 1,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุตําง ๆ ที่มิได๎
กาหนดไว๎ข๎างต๎น เชํน สายสํงน้าดับเพลิง สาหรับใช๎กับรถบรรทุกน้าของกองชําง ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ จานวน 1,000 บาท )
1.4 หมวดคําสาธารณูปโภค ตัง้ ไว๎ รวม 34,000 บาท แยกเป็น
1.4.1 คําสาธารณูปโภค ประเภทคําไฟฟ้า ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํากระแสไฟฟ้าที่
ใช๎กับเครื่องสูบน้าในสวนสาธารณะของเทศบาลหรือสถานที่ตําง ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบ ตั้งจํายจากรายได๎
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ จานวน 10,000 บาท )
1.4.2 คําสาธารณูปโภค ประเภทคําน้าประปา ตั้งไว๎ 9,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําน้าประปาที่ใช๎
ในกิจการของงานสวนสาธารณะของเทศบาล ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
สวนสาธารณะ จานวน 9,000 บาท )
1.4.3 คําสาธารณูปโภค ประเภทคําบริการด๎านโทรคมนาคม ตั้งไว๎ 15,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนและคําบริการอื่น เพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการดังกลําวใช๎ในกองชําง ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2551-2553) ตั้งจํายจากรายได๎ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน จานวน 15,000 บาท )
2. รายจํายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว๎ รวม 4,242,500 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดคําครุภณ
ั ฑ์ที่ดนิ และสิง่ กํอสร๎าง ตัง้ ไว๎ 4,242,500 บาท แยกเป็น
2.1.1 คําครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว๎ 38,000 บาท เพื่อจํายเป็น
- คําจัดซื้อโต๏ะทางานพร๎อมเก๎าอี้ ระดับ 1 – 2 จานวน 2 ชุด เป็นเงิน 6,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551 - 2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ) ตามราคาท๎องถิ่น
- คําจัดซื้อเก๎าอี้ทางาน ระดับ 6 จานวน 3 ตัว เป็นเงิน 4,500 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551 - 2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ) ตามราคาท๎องถิ่น
- คําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน ชนิดแขวน พร๎อมติดตั้ง ขนาดไมํต่ากวํา
15,000 บีทียู ติดตั้งทีห่ ๎องถํายแบบแปลน จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 27,500 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2551- 2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน )
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2.1.2 คําครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 152,500 บาท เพื่อจํายเป็น
- คําจัดซื้อโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดหน๎าจอไมํต่ากวํา 21 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 5,500 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551- 2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน )
-คําจัดซื้อเครื่องเสียง จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 140,000 บาท ประกอบด๎วยอุปกรณ์
ไมํน๎อยกวําดังนี้
-ตู๎ลาโพง ขนาด 18” จานวน 2 ตู๎
-ตู๎ลาโพง ขนาด 15” จานวน 2 ตู๎
-ขาตั้งลาโพง จานวน 1 คูํ
-ไมค์ลอยคูํ จานวน 1 ชุด
-ไมค์ตั้งพื้น จานวน 2 ชุด
-สายลาโพง จานวน 60 เมตร
-Power Am 550 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
-Power Am 450 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
-Rack จานวน 1 เครื่อง
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551- 2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน) ตามราคาท๎องถิ่น
-คําจัดซื้อเครื่อง DVD จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2551- 2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน )
ตามราคาท๎องถิ่น
2.1.3 คําครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กํอสร๎าง ตั้งไว๎ 170,000 บาท เพื่อจํายเป็น
- คําจัดซื้อเครื่องตบดิน จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 170,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2551- 2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ) ตาม
ราคาท๎องถิ่น
2.1.4 คําครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ตั้งไว๎ 14,000 บาท เพื่อจํายเป็น
-คําจัดซื้อสวํานเจาะกระแทกไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,000 บาท ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551- 2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน) ตามราคาท๎องถิ่น
-คําจัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2551- 2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ) ตาม
ราคาท๎องถิ่น
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2.1.5 คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประเภทเขื่อน ตั้งไว๎ 32,000 บาท เพื่อจํายเป็น

- โครงการกํอสร๎างและซํอมแซมฝายต๎นน้าลาธาร เป็นเงิน 32,000 บาท เพื่อทาการ
กํอสร๎างและซํอมแซมฝายต๎นน้าลาธาร (Check Dam ) โดยใช๎กระสอบใสํทรายกักเก็บน้าไว๎ใช๎ในฤดูแล๎ง จานวน
7 แหํง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551- 2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานสวนสาธารณะ )
2.1.6 คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประเภทอาคาร ตั้งไว๎ 1,065,000 บาท เพื่อจํายเป็น
-โครงการกํอสร๎างหลังคาโปรํงแสง เป็นเงิน 265,000 บาท เพื่อทาการกํอสร๎างหลังคา
โปรํงแสง สาหรับจอดรถจักรยานยนต์บริเวณห๎องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมและหน๎าห๎องทะเบียนราษฎร
จานวน 1 แหํง พื้นที่หลังคาคลุมไมํน๎อยกวํา 85.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2551- 2553) ตัง้ จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน )
-โครงการกํอสร๎างส๎วมสาธารณะ เป็นเงิน 800,000 บาท เพื่อทาการกํอสร๎างส๎วม
สาธารณะบริเวณสวนสาธารณะหนองโขยง จานวน 1 หลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551- 2553) ตั้งจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ )
2.1.7 คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประเภทสะพาน ตั้งไว๎ 1,600,000 บาท เพื่อจํายเป็น
-โครงการกํอสร๎างสะพาน ค.ส.ล. เป็นเงิน 1,600,000 บาท เพื่อทาการกํอสร๎างสะพาน
ค.ส.ล.เชื่อมระหวํางสวนสาธารณะของเดิมกับสวนสาธารณะแหํงใหมํบริเวณรํองน้าหนองโขยง จานวน 1 แหํง
ตามแบบแปลนของเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551- 2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
2.1.8 คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ประเภทถนน ตั้งไว๎ 1,171,000 บาท เพื่อจํายเป็น
-โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยศาลเจ๎าอาเหนียว ซอย 1
เป็นเงิน 521,000 บาท เพื่อทาการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร
ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได๎พื้นที่กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมํน๎อยกวํา 780.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551- 2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
-โครงการกํอสร๎างถนนสาธารณประโยชน์แยกจากถนนราชกิจ (เชื่อมสระวํายน้า)
เป็นเงิน 650,000 บาท เพื่อทาการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาวไมํน๎อยกวํา 96.00 เมตร พร๎อมวางทํอระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด O 0.60 เมตร และกํอสร๎างรางวี ค.ส.ล.
ยาวไมํน๎อยกวํา 150.00 เมตร (รวม 2 ข๎าง) หรือได๎พื้นที่กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมราวี ไมํน๎อยกวํา
480 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551- 2553) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)


