เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พุทธศักราช ๒๕๕๗
ของ
เทศบาลเมืองทาใหม

สารบัญ
หนาที่
สวนที่ ๑
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
สวนที่ ๒
บันทึกหลักการและเหตุผล
รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป&
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจาย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองชาง

๒
๗
๘
๑๘
๒๐
๒๕
๓๐
๑๐๐
๑๑๒
๑๑๕
๑๓๓
๑๔๔
๑๔๘
๑๕๓

สวนที่ ๑
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของ
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

-๒–

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทาใหม
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลเมืองทาใหมจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป&ตอสภาเทศบาลเมืองทาใหมอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลเมืองทาใหมจึงขอชี้แจงใหทาน
ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินการใน
ป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังตอไปนี้
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป
ในป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองทาใหมมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๗๘,๕๑๒,๗๗๖.๗๐ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
๔๐,๑๕๓,๐๕๔.๙๑ บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม ๑๙,๙๗๑,๓๒๐.๑๖ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ
รวม
บาท
๑.๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน ๑ โครงการ
รวม ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ เงินกูคงคาง ๙,๐๐๖,๕๓๒.๑๖ บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๖
(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๙๐,๕๑๓,๔๘๙.๒๒ บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
๒,๐๕๙,๘๙๙.๔๘
บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
๕๘๗,๑๑๘.๓๐
บาท
หมวดรายไดจากทรัพยEสิน
๑,๐๙๘,๘๗๐.๗๗
บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยE
บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
๖๔๓,๗๖๔.๖๘
บาท
หมวดรายไดจากทุน
๖๗,๗๖๑
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
๓๗,๓๖๓,๖๓๖.๙๙
บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๔๘,๖๙๒,๔๓๘
บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงคE
๒๔,๗๔๙,๐๒๓.๘๙ บาท
(๓) รายจายจริง จํานวน ๕๕,๐๔๐,๙๐๗.๒๔ บาท ประกอบดวย
งบกลาง
๒,๒๓๔,๘๕๘.๒๙
บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) ๓๖,๘๐๙,๔๖๕.๗๔ บาท

-๓งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑๕,๔๑๖,๑๙๑.๒๑ บาท
และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑE ที่ดินและสิ่งกอสราง)
๒๘,๗๘๓
บาท
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
๑๑,๖๐๙
บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
๕๔๐,๐๐๐
บาท
(๔) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงคE ๒๒,๕๕๕,๑๒๖.๘๙ บาท
(๕) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน
๖๙,๑๐๐
บาท
๓. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการ
กิจการ
ป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีรายรับจริง
บาท รายจายจริง บาท
กูเงินจากธนาคาร/ กสท./ อื่นๆ
จํานวน
บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จํานวน
บาท
กําไรสุทธิ
จํานวน
บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่
จํานวน
บาท
ทรัพยEจํานํา
จํานวน
บาท

-๔–

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
๒.๑ รายรับ
รายรับ

รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ป ๒๕๕๗

๑,๙๐๒,๙๓๖.๓๕

๑,๙๓๕,๐๐๐

๒,๐๗๕,๐๐๐

๘๓๘,๐๗๖.๙๐

๑,๖๒๑,๐๐๐

๑,๒๙๙,๐๐๐

๑,๗๓๓,๓๑๒.๒๙

๑,๓๙๙,๒๐๐

๒,๑๒๙,๒๐๐

-

-

-

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

๘๙๑,๙๘๕

๘๘๒,๐๐๐

๕๔๙,๐๐๐

หมวดรายไดจากทุน

๑,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

รวมรายได5จัดเก็บเอง

๕,๓๖๗,๓๑๐.๕๔

๖,๐๓๗,๒๐๐

๖,๐๕๗,๒๐๐

๔๔,๖๕๒,๙๔๓.๖๗

๔๑,๑๘๗,๐๐๐

๔๖,๕๘๐,๐๐๐

๔๔,๖๕๒,๙๔๓.๖๗

๔๑,๑๘๗,๐๐๐

๔๖,๕๘๐,๐๐๐

๑๔,๙๗๒,๓๐๔

๕๔,๐๐๐,๐๐๐

๕๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๔,๙๗๒,๓๐๔

๕๔,๐๐๐,๐๐๐

๕๕,๐๐๐,๐๐๐

รายได5จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยEสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยE

รายได5ที่รัฐบาลเก็บแล5วจัดสรรให5องค;กรปกครอง
สวนท5องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได5ที่รัฐบาลเก็บแล5วจัดสรรให5องค;กร
ปกครองสวนท5องถิ่น
รายได5ที่รัฐบาลอุดหนุนให5องค;กรปกครอง
สวนท5องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได5ที่รัฐบาลอุดหนุนแล5วจัดสรรให5องค;กร
ปกครองสวนท5องถิ่น
รวม

๖๔,๙๙๒,๕๕๘.๒๑ ๑๐๑,๒๒๔,๒๐๐ ๑๐๗,๖๓๗,๒๐๐

-๕-

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
๒.๒ รายจาย
รายจาย

รายจายจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ป ๒๕๕๗

๔,๔๕๓,๑๒๒.๔๙

๔,๓๖๑,๑๙๖

๔,๘๓๙,๓๐๒

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา
และคาจางชั่วคราว)

๒๗,๒๓๖,๓๒๖.๙๓ ๕๕,๘๖๘,๒๕๒

๕๙,๐๕๗,๓๒๘

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค)

๑๙,๗๗๔,๑๒๗.๖๔ ๓๗,๓๔๗,๐๖๐

๓๙,๐๐๗,๕๘๒

จายจากงบประมาณ
งบกลาง

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑE ที่ดินและ

๖,๘๙๘,๓๖๓

๒,๐๓๐,๐๐๐

๔,๐๔๐,๗๕๐

งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)

๓,๗๕๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

๑,๗๔๒,๐๐๐

๕๕๕,๐๐๐

๕๘๐,๐๐๐

สิ่งกอสราง)

รวมจายจากงบประมาณ

๖๐,๑๐๗,๖๙๐.๐๖ ๑๐๐,๒๗๑,๕๐๘ ๑๐๗,๖๓๖,๗๖๒

-๖-

สวนที่ ๒
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของ
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

-๗-

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
ของเทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
------------------ด5าน

ยอดรวม

ด5านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด5านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะหE
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด5านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชยE
ด5านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

๒๗,๔๕๓,๒๔๖
๖,๔๗๖,๙๐๒
๔๔,๙๖๓,๘๔๐
๒,๗๑๑,๖๘๐
๖๐,๐๐๐
๑๓,๓๕๒,๕๑๒
๒,๗๔๑,๒๘๐
๓,๖๙๒,๖๐๐
๑,๓๔๕,๔๐๐
๔,๘๓๙,๓๐๒
๑๐๗,๖๓๖,๗๖๒

-๘รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอ ทาใหม จังหวัด จันทบุรี
งบกลาง
งบ/งาน

งานงบกลาง

งาน

งาน

รวม

งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ

๓,๓๓๐,๙๓๔
๑,๕๐๘,๓๖๘

-

-

๓,๓๓๐,๙๓๔
๑,๕๐๘,๓๖๘

รวม

๔,๘๓๙,๓๐๒

-

-

๔,๘๓๙,๓๐๒

-๙รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอ ทาใหม จังหวัด จันทบุรี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ/งาน
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝLายการเมือง)
เงินเดือน(ฝLายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑE
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

๑๐,๑๐๘,๐๕๖
๔,๒๑๘,๙๖๐
๕,๘๘๙,๐๙๖
๙,๕๕๒,๒๐๒
๒,๒๑๗,๐๐๐
๔,๕๕๐,๒๐๒
๑,๐๐๕,๐๐๐
๑,๗๘๐,๐๐๐
๑,๓๘๔,๔๐๐
๑,๓๘๔,๔๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๑,๑๓๔,๖๕๘

๒,๓๗๓,๔๘๐
๒,๓๗๓,๔๘๐
๗๑๙,๐๐๐
๓๘,๕๐๐
๔๒๔,๐๐๐
๒๒๒,๕๐๐
๓๔,๐๐๐
๙๔,๖๐๐
๙๔,๖๐๐
๓,๑๘๗,๐๘๐

๒,๐๖๓,๕๐๘
๒,๐๖๓,๕๐๘
๙๕๑,๐๐๐
๒๘๖,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๔๒๐,๐๐๐
๙๕,๐๐๐
๑๑๗,๐๐๐
๑๑๗,๐๐๐
๓,๑๓๑,๕๐๘

๑๔,๕๔๕,๐๔๔
๔,๒๑๘,๙๖๐
๑๐,๓๒๖,๐๘๔
๑๑,๒๒๒,๒๐๒
๒,๕๔๑,๕๐๐
๕,๑๒๔,๒๐๒
๑,๖๔๗,๕๐๐
๑,๙๐๙,๐๐๐
๑,๕๙๖,๐๐๐
๑,๕๙๖,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๗,๔๕๓,๒๔๖

- ๑๐ รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอ ทาใหม จังหวัด จันทบุรี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ/งาน
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝLายการเมือง)
เงินเดือน(ฝLายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑE
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานปCองกันภัยฝEายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
๔,๒๒๒,๑๕๒
๔,๒๒๒,๑๕๒
๑,๗๘๒,๐๐๐
๑๔๕,๐๐๐
๖๔๐,๐๐๐
๙๕๗,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๗๗,๗๕๐
๑๔๔,๐๐๐
๒๓๓,๗๕๐
๙๕,๐๐๐
๙๕,๐๐๐
๖,๔๗๖,๙๐๒

รวม
๔,๒๒๒,๑๕๒
๔,๒๒๒,๑๕๒
๑,๗๘๒,๐๐๐
๑๔๕,๐๐๐
๖๔๐,๐๐๐
๙๕๗,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๗๗,๗๕๐
๑๔๔,๐๐๐
๒๓๓,๗๕๐
๙๕,๐๐๐
๙๕,๐๐๐
๖,๔๗๖,๙๐๒

- ๑๑ รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอ ทาใหม จังหวัด จันทบุรี
แผนงานการศึกษา
งบ/งาน
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝLายการเมือง)
เงินเดือน(ฝLายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑE
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
๒,๗๘๖,๐๕๐
๒,๗๘๖,๐๕๐
๑,๑๗๑,๐๐๐
๕๑,๐๐๐
๘๔๙,๐๐๐
๒๔๑,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๔,๐๒๒,๐๕๐

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา
๒๗,๔๔๘,๖๗๐
๒๗,๔๔๘,๖๗๐
๖,๖๑๖,๓๐๐
๔,๘๙๐,๘๐๐
๑,๗๒๕,๕๐๐
๑,๙๔๗,๘๐๐
๑,๐๑๐,๘๐๐
๙๓๗,๐๐๐
๓๖,๐๑๒,๗๗๐

งานระดับมัธยมศึกษา
๒,๗๕๖,๓๒๐
๒,๗๕๖,๓๒๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒,๗๖๖,๓๒๐

งานการศึกษาไม
กําหนดระดับ
๒,๑๖๒,๗๐๐
๒๙,๗๐๐
๑,๔๗๒,๐๐๐
๗๖,๐๐๐
๕๘๕,๐๐๐
๒,๑๖๒,๗๐๐

รวม
๓๒,๙๙๑,๐๔๐
๓๒,๙๙๑,๐๔๐
๙,๙๖๐,๐๐๐
๘๐,๗๐๐
๗,๒๒๑,๘๐๐
๒,๐๔๒,๕๐๐
๖๑๕,๐๐๐
๒,๐๑๒,๘๐๐
๑,๐๗๕,๘๐๐
๙๓๗,๐๐๐
๔๔,๙๖๓,๘๔๐

- ๑๒ รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอ ทาใหม จังหวัด จันทบุรี
แผนงานสาธารณสุข
งบ/งาน
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝLายการเมือง)
เงินเดือน(ฝLายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑE
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
๙๘๖,๒๘๐
๙๘๖,๒๘๐
๗๔๑,๐๐๐
๒๓,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๖๖๑,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๓,๖๐๐
๓,๖๐๐
๑,๗๓๐,๘๘๐

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
๔๔๓,๔๐๐
๔๔๓,๔๐๐
๔๕๗,๔๐๐
๕,๐๐๐
๑๙๗,๒๐๐
๒๕๑,๐๐๐
๔,๒๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๙๘๐,๘๐๐

รวม
๑,๔๒๙,๖๘๐
๑,๔๒๙,๖๘๐
๑,๑๙๘,๔๐๐
๒๘,๐๐๐
๒๔๒,๒๐๐
๙๑๒,๐๐๐
๑๖,๒๐๐
๓,๖๐๐
๓,๖๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒,๗๑๑,๖๘๐

- ๑๓ รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอ ทาใหม จังหวัด จันทบุรี
แผนงานเคหะและชุมชน
งบ/งาน
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝLายการเมือง)
เงินเดือน(ฝLายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑE
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานไฟฟCาถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอย
เคหะและชุมชน
และสิ่งปฏิกูล
๗๔๒,๔๔๐
๒,๐๕๓,๓๓๒
๑๖๖,๒๔๘
๑,๑๒๒,๓๑๒
๗๔๒,๔๔๐
๒,๐๕๓,๓๓๒
๑๖๖,๒๔๘
๑,๑๒๒,๓๑๒
๑๖๗,๕๐๐
๓,๓๔๕,๐๐๐
๗๙๖,๐๐๐
๔,๘๙๗,๐๘๐
๑๒,๐๐๐
๑๐๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๘๗,๕๐๐
๑,๗๑๒,๐๐๐
๕๙๑,๐๐๐
๓,๕๙๒,๐๐๐
๕๓,๐๐๐
๑,๕๒๘,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๑,๒๓๕,๐๘๐
๑๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๙,๖๐๐
๓๙,๖๐๐
๙๐๙,๙๔๐
๕,๓๙๘,๓๓๒
๙๖๒,๒๔๘
๖,๐๕๘,๙๙๒

งานบําบัดน้ําเสีย

รวม

๒๓,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒๓,๐๐๐

๔,๐๘๔,๓๓๒
๔,๐๘๔,๓๓๒
๙,๒๒๘,๕๘๐
๒๓๒,๐๐๐
๖,๐๐๒,๕๐๐
๒,๙๔๙,๐๘๐
๔๕,๐๐๐
๓๙,๖๐๐
๓๙,๖๐๐
๑๓,๓๕๒,๕๑๒

- ๑๔ รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอ ทาใหม จังหวัด จันทบุรี
แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน
งบ/งาน

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝLายการเมือง)
เงินเดือน(ฝLายประจํา)

๒๘๘,๑๒๐
๒๘๘,๑๒๐

งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเข5มแข็งชุมชน
๖๕๓,๑๖๐
๖๕๓,๑๖๐

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑE
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

๓๒๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๖๑๖,๑๒๐

๑,๑๗๒,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑,๑๕๗,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๒,๑๒๕,๑๖๐

รวม
๙๔๑,๒๘๐
๙๔๑,๒๘๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๓๓,๐๐๐
๑,๒๒๒,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๒,๗๔๑,๒๘๐

- ๑๕ รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอ ทาใหม จังหวัด จันทบุรี
แผนงานสังคมสงเคราะห;
งบ/งาน
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝLายการเมือง)
เงินเดือน(ฝLายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑE
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห;
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

รวม
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

- ๑๖ รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอ ทาใหม จังหวัด จันทบุรี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งบ/งาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร
๔๔๗,๘๐๐
เงินเดือน(ฝLายการเมือง)
เงินเดือน(ฝLายประจํา)
๔๔๗,๘๐๐
งบดําเนินงาน
๑,๓๙๒,๐๐๐
คาตอบแทน
คาใชสอย
๕๓๗,๐๐๐
คาวัสดุ
๔๑๐,๐๐๐
คาสาธารณูปโภค
๔๔๕,๐๐๐
งบลงทุน
คาครุภัณฑE
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
๖๕,๐๐๐
เงินอุดหนุน
๖๕,๐๐๐
รวม
๑,๙๐๔,๘๐๐

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท5องถิ่น

รวม

-

-

๙๐๔,๐๐๐
๘๙๔,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๗,๘๐๐
๗,๘๐๐
๙๑๑,๘๐๐

๘๗๖,๐๐๐
๘๗๖,๐๐๐
๘๗๖,๐๐๐

๔๔๗,๘๐๐
๔๔๗,๘๐๐
๓,๑๗๒,๐๐๐
๒,๓๐๗,๐๐๐
๔๒๐,๐๐๐
๔๔๕,๐๐๐
๗,๘๐๐
๗,๘๐๐
๖๕,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๓,๖๙๒,๖๐๐

- ๑๗ รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอ ทาใหม จังหวัด จันทบุรี
แผนงานการพาณิชย;
งบ/งาน

งานตลาดสด

งานโรงฆาสัตว;

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝLายการเมือง)
เงินเดือน(ฝLายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑE
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

๓๙๓,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๘๘,๐๐๐
๓๙๓,๐๐๐

๓๙๖,๐๐๐
๓๙๖,๐๐๐
๕๔๕,๔๐๐
๖,๐๐๐
๓๗๑,๐๐๐
๙๒,๐๐๐
๗๖,๔๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๙๕๒,๔๐๐

๓๙๖,๐๐๐
๓๙๖,๐๐๐
๙๓๘,๔๐๐
๖,๐๐๐
๓๙๖,๐๐๐
๑๗๒,๐๐๐
๓๖๔,๔๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑,๓๔๕,๔๐๐

- ๑๘ -

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของเทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
------------------โดยที่เปMนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๒ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลเมืองทาใหม และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ดังตอไปนี้
ขอ ๑. เทศบัญญัตินี้ เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ขอ ๒. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปMนตนไป
ขอ ๓. งบประมาณรายจายประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เปMนจํานวนรวมทั้งสิ้น
๑๐๗,๖๓๖,๗๖๒ บาท
ขอ ๔. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปMนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๐๗,๖๓๖,๗๖๒ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน
ด5านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด5านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะหE
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด5านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชยE
ด5านการดําเนินงานอื่น
งบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
๒๗,๔๕๓,๒๔๖
๖,๔๗๖,๙๐๒
๔๔,๙๖๓,๘๔๐
๒,๗๑๑,๖๘๐
๖๐,๐๐๐
๑๓,๓๕๒,๕๑๒
๒,๗๔๑,๒๘๐
๓,๖๙๒,๖๐๐
๑,๓๔๕,๔๐๐
๔,๘๓๙,๓๐๒
๑๐๗,๖๓๖,๗๖๒

- ๑๙ ขอ ๕. ใหนายกเทศมนตรีเมืองทาใหม ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบให
เปMนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล
ขอ ๖. ใหนายกเทศมนตรีเมืองทาใหม มีหนาที่รักษาการใหเปMนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
(ลงนาม)

วัลลภ ตั้งรักษาสัตยE

(นายวัลลภ ตั้งรักษาสัตยE)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีเมืองทาใหม
เห็นชอบ
(ลงนาม) เกรียงเดช เข็มทอง
(นายเกรียงเดช เข็มทอง)
รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี

- ๒๐ รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
รายรับจริง
ป ๒๕๕๒
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปOาย
อากรการฆาสัตวE
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวEและจําหนาย
เนื้อสัตวE
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร
คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

ป ๒๕๕๓

๑,๓๙๐,๗๐๘.๘๖ ๑,๓๗๙,๓๓๙.๘๘
๑๔๐,๙๗๖.๔๒
๑๔๒,๑๘๗.๖๑
๑๙๔,๘๑๖.๘๐
๑๙๕,๐๙๖.๖๖
๔๑,๒๒๐.๐๐
๓๓,๔๙๐.๐๐
๑,๗๖๗,๗๒๒.๐๘ ๑,๗๕๐,๑๑๔.๑๕

ป ๒๕๕๔

ป ๒๕๕๕

ประมาณการ
ยอดตาง
ป ๒๕๕๗
(%)

๑,๔๔๖,๐๕๙.๔๖ ๑,๔๙๓,๗๘๗.๕๒ ๗.๑๑
๑๔๒,๑๔๗.๐๖
๑๓๘,๘๙๘.๙๗
๗.๙๙
๒๑๘,๓๖๘.๘๘
๒๓๗,๖๓๙.๘๖ ๒๒.๐๓
๓๒,๕๘๒.๐๐
๓๒,๖๑๐.๐๐
๗.๓๓
๑,๘๓๙,๑๕๗.๔๐ ๑,๙๐๒,๙๓๖.๓๕ ๙.๐๔

๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๙๐,๐๐๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐
๒,๐๗๕,๐๐๐.๐๐

๗๔,๑๙๖.๐๐

๖๐,๒๘๒.๐๐

๕๘,๑๑๐.๐๐

๕๘,๖๙๘.๐๐

๒.๒๒

๖๐,๐๐๐.๐๐

๔,๑๑๒.๘๐
๑๑,๓๒๓.๐๐
๑๙๓,๐๐๐.๐๐
๙๑,๐๐๐.๐๐

๓,๒๔๔.๖๕
๑๕,๑๕๔.๑๐
๑,๑๖๐,๖๖๐.๐๐
๙๑,๐๐๐.๐๐

๒,๕๘๕.๐๕
๑๕,๒๕๕.๐๕
๗๔๗,๔๒๕.๐๐
๙๘,๒๐๐.๐๐

๒,๒๙๘.๙๐
๑๖,๓๙๙.๐๐
๑๕๗,๕๕๕.๐๐
๘๒,๖๐๐.๐๐

๓๐.๕๐
๑๐๐.๐๐
๓.๖๖
๑๘๕.๖๑
๙๓.๗๐

๓,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๑๗,๐๐๐.๐๐
๔๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐

- ๒๑ ป ๒๕๕๒
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชยE
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน
คาปรับการผิดสัญญา
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการเปMนอันตราย
ตอสุขภาพ
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม
คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

รายรับจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ป ๒๕๕๕

ประมาณการ
ยอดตาง
ป ๒๕๕๗
(%)

๕๑,๑๐๐.๐๐

๔๖,๗๐๐.๐๐

๕๓,๗๐๐.๐๐

๕๔,๔๐๐.๐๐

๗,๐๗๐.๐๐
๓๕,๓๖๐.๐๐
๘๕,๕๕๐.๐๐
๕,๗๘๐.๐๐
๗,๐๗๐.๐๐
๕๕๘,๐๑๕.๐๐
๑๕๘,๖๐๐.๐๐

๒๒,๑๒๐.๐๐
๑๓,๖๘๐.๐๐
๘๕,๕๐๐.๐๐
๓,๙๖๐.๐๐
๔,๓๒๐.๐๐
๑,๒๒๕,๔๒๕.๐๐
๑๔๗,๐๐๐.๐๐

๑๐,๖๕๐.๐๐
๒๒,๖๐๐.๐๐
๕๒,๔๐๐.๐๐
๖,๖๒๐.๐๐
๖,๕๖๐.๐๐
๓๗๐,๐๓๑.๓๐
๑๖๔,๐๐๐.๐๐

๖,๗๖๐.๐๐
๔๗.๙๓
๓๗,๘๙๐.๐๐
๐.๒๙
๑๐๐.๐๐
๔๘,๖๐๐.๐๐
๒.๘๘
๕,๑๒๐.๐๐
๑๗.๑๙
๖,๘๔๐.๐๐
๒.๓๔
๒๐๔,๒๐๑.๐๐ ๒๒.๔๓
๑๕๔,๕๐๐.๐๐ ๓.๕๖

-

-

-

-

-๘.๐๙

๑๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๘,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐
๗,๐๐๐.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐
๑,๔๗๐.๐๐
๑,๗๔๒.๐๐
๑,๔๔๐.๐๐
๑,๒๗๐.๐๐
๕๗.๔๘
๒,๐๐๐.๐๐
๑,๗๖๐.๐๐
๑,๗๖๕.๐๐
๗๙๐.๐๐
๙๔๕.๐๐
๑๑๑.๖๔ ๒,๐๐๐.๐๐
๑,๒๘๕,๔๐๖.๘๐ ๒,๘๘๕,๕๕๒.๗๕ ๑,๖๑๐,๓๖๖.๔๐ ๘๓๘,๐๗๖.๙๐ ๕๕.๐๐ ๑,๒๙๙,๐๐๐.๐๐

- ๒๒ ป ๒๕๕๒

รายรับจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ป ๒๕๕๕

ประมาณการ
ยอดตาง
ป ๒๕๕๗
(%)

หมวดรายได5จากทรัพย;สิน
คาเชาที่ขายของในตลาด
๙๖๑,๓๔๐.๐๐ ๙๑๑,๑๓๓.๐๐ ๘๖๒,๑๖๒.๐๐ ๘๖๖,๑๕๗.๐๐
๐.๔๔
๘๗๐,๐๐๐.๐๐
คาเชาสวมสาธารณะ
๑๙,๒๐๐.๐๐
๑๙,๒๐๐.๐๐
๑๙,๒๐๐.๐๐
๑๙,๒๐๐.๐๐
คาบริการสระน้ํา
๑๐๐.๐๐ ๓๘๐,๐๐๐.๐๐
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
๓๖,๕๒๓.๕๕
๕๒,๔๙๕.๗๖
๗๔,๔๕๒.๐๖
๗.๔๕
๘๐,๐๐๐.๐๐
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
๗๗๙,๘๖๐.๕๕ ๑๙๘,๙๕๗.๔๓ ๔๔๐,๗๘๗.๕๘ ๗๗๓,๕๐๓.๒๓
๐.๘๔
๗๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได5จากทรัพย;สิน
๑,๗๔๑,๒๐๐.๕๕ ๑,๑๖๕,๘๑๓.๙๘ ๑,๓๗๔,๖๔๕.๓๔ ๑,๗๓๓,๓๑๒.๒๙ ๒๒.๘๔ ๒,๑๒๙,๒๐๐.๐๐
หมวดรายได5จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย;
เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ
รวมหมวดรายได5จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย;
หมวดรายได5เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผูอุทิศให
๕,๐๐๐.๐๐
๖,๙๐๕.๐๐
๑๙,๘๐๐.๐๐
๑๑,๘๐๐.๐๐
๑.๖๙
๑๒,๐๐๐.๐๐
คาขายแบบแปลน
๓๑๔,๖๐๐.๐๐ ๑๘๐,๑๐๐.๐๐ ๒๙๑,๑๐๐.๐๐
๘๐,๖๐๐.๐๐
๒๔.๐๗ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
คาจําหนายแบบพิมพEและคํารอง
๖,๒๒๒.๐๐
๖,๓๖๖.๐๐
๖,๒๕๕.๐๐
๖,๑๒๘.๐๐
๑๔.๒๓
๗,๐๐๐.๐๐
คาบริการสระน้ํา
๓๒๓,๒๕๐.๐๐ ๓๗๘,๕๐๐.๐๐ -๑๐๐.๐๐
คาไฟฟOา
๙๕,๘๖๙.๐๐
๘๘,๖๕๔.๐๐
๑๒.๘๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
๗๒๘,๐๔๑.๒๑ ๖๑๐,๖๔๐.๐๒ ๑๒๔,๘๐๒.๐๐ ๓๒๖,๓๐๓.๐๐
๑.๑๓
๓๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได5เบ็ดเตล็ด
๑,๐๕๓,๘๖๓.๒๑ ๘๐๔,๐๑๑.๐๒ ๘๖๑,๐๗๖.๐๐ ๘๙๑,๙๘๕.๐๐ -๓๘.๔๕ ๕๔๙,๐๐๐.๐๐

- ๒๓ รายรับจริง
หมวดรายได5จากทุน
คาขายทอดตลาดทรัพยEสิน
รวมหมวดรายได5จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปUโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป (รัฐอุดหนุนให อปท.)
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ อปท. ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี

ป ๒๕๕๒

ป ๒๕๕๓

ป ๒๕๕๔

ป ๒๕๕๕

ประมาณการ
ยอดตาง
ป ๒๕๕๗

๑๐๐,๘๘๐.๐๐
๑๐๐,๘๘๐.๐๐

๒๗๒,๐๐๐.๐๐
๒๗๒,๐๐๐.๐๐

-

๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๔๐๐.๐๐
๔๐๐.๐๐

๒๗,๑๖๑,๖๑๒.๗๘
๓๐,๒๗๒.๘๒
๑,๑๕๘,๐๐๙.๗๙
๒,๒๗๐,๙๖๕.๕๗
๓๔,๕๘๐.๐๙
๗๗,๐๗๒.๙๖
๑,๔๕๑,๕๓๓.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

๓๓,๕๓๔,๗๗๑.๔๒ ๓๐,๖๑๖,๕๒๒.๕๒ ๓๓,๙๖๒,๘๘๖.๑๘ ๓.๐๕ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๕๘๙,๒๔๒.๖๕ ๒,๗๗๕,๘๙๖.๗๒ ๓,๔๗๘,๔๗๑.๙๘ ๓.๔๙ ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๑,๙๙๒.๕๑
๑๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๓๐๔,๖๐๗.๐๖ ๑,๔๑๒,๑๕๕.๑๔ ๑,๖๕๘,๕๖๘.๘๒ ๒.๕๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๓,๕๓๓,๓๔๙.๐๖ ๓,๔๐๓,๐๒๔.๙๘ ๒,๙๘๑,๔๒๔.๖๕ ๗.๓๓ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๔,๐๑๐.๙๗
๘๗,๐๐๔.๙๐
๔๙,๒๗๔.๐๗
๑.๔๗
๕๐,๐๐๐.๐๐
๖๕,๕๕๒.๐๗
๗๗,๓๙๖.๕๕
๑๒๐,๔๖๓.๙๗
๗.๙๒
๑๓๐,๐๐๐.๐๐
๑,๙๑๗,๙๑๐.๐๐ ๒,๓๘๒,๘๙๘.๐๐ ๒,๔๐๑,๘๕๔.๐๐ ๘.๒๕ ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๒,๑๘๔,๐๔๗.๐๑ ๔๓,๐๗๑,๔๓๕.๗๔ ๔๐,๗๕๔,๘๙๘.๘๑ ๔๔,๖๕๒,๙๔๓.๖๗
-

(%)

-

-

-

๔.๓๒

๔๖,๕๘๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐
-

๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
-

- ๒๔ รายรับจริง
ป ๒๕๕๒
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา

ป ๒๕๕๓

ป ๒๕๕๔

ป ๒๕๕๕

๔๕,๓๖๓,๓๓๕.๖๔ ๑๕,๘๙๘,๖๑๖.๐๐ ๑๖,๓๘๔,๔๔๙.๐๐ ๑๔,๙๗๒,๓๐๔.๐๐

ประมาณการ
ยอดตาง
ป ๒๕๕๗
(%)

๖.๘๖

๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๔๕,๓๖๓,๓๓๕.๖๔ ๑๕,๘๙๘,๖๑๖.๐๐ ๑๖,๓๘๔,๔๔๙.๐๐ ๑๔,๙๗๒,๓๐๔.๐๐ ๒๖๗.๓๔ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมทุกหมวด
๘๓,๔๙๖,๔๕๕.๒๙ ๖๕,๘๔๗,๕๔๓.๖๔ ๖๒,๘๒๔,๕๙๒.๙๕ ๖๔,๙๙๒,๕๕๘.๒๑ ๖๕.๖๑ ๑๐๗,๖๓๗,๒๐๐.๐๐

- ๒๕ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
รายได5จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
รวม
๒,๐๗๕,๐๐๐.๐๐
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
ภาษีบํารุงทองที่
จํานวน
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
ภาษีปOาย
จํานวน
๒๙๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
อากรการฆาสัตวE
จํานวน
๓๕,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
รวม
๑,๒๙๙,๐๐๐.๐๐
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวEและจําหนายเนื้อสัตวE
จํานวน
๖๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
จํานวน
๓,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
จํานวน
๒,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร
จํานวน
๑๗,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
จํานวน
๔๕๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
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- ๒๖ คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
จํานวน
๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
จํานวน
๕๐,๐๐๐.๐๐
อาหารหรือสะสมอาหาร
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
จํานวน
๑๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน
๓๘,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชยE
จํานวน
๒,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
จํานวน
๕๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น
จํานวน
๖,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน
๗,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาปรับการผิดสัญญา
จํานวน
๒๕๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการเปMนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน
๑๖๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
จํานวน
๑๕,๐๐๐.๐๐
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
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- ๒๗ –
คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
จํานวน
๑๕,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน
๒,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
จํานวน
๒,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
หมวดรายได5จากทรัพย;สิน
รวม
๒,๑๒๙,๒๐๐.๐๐
คาเชาที่ขายของในตลาด
จํานวน
๘๗๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาเชาสวมสาธารณะ
จํานวน
๑๙,๒๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาบริการสระน้ํา
จํานวน
๓๘๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
จํานวน
๘๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน
๗๘๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
หมวดรายได5จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย;
รวม
เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ
จํานวน
หมวดรายได5เบ็ดเตล็ด
รวม
๕๔๙,๐๐๐.๐๐
เงินที่มีผูอุทิศให
จํานวน
๑๒,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาขายแบบแปลน
จํานวน
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
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- ๒๘ –
คาจําหนายแบบพิมพEและคํารอง
จํานวน
๗,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาไฟฟOา
จํานวน
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จํานวน ๓๓๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
หมวดรายได5จากทุน
รวม
๕,๐๐๐.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

คาขายทอดตลาดทรัพยEสิน
จํานวน
๕,๐๐๐.๐๐ บาท
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
รายได5ที่รัฐบาลเก็บแล5วจัดสรรให5องค;กรปกครองสวนท5องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม ๔๖,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ
จํานวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได
จํานวน ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ภาษีสุรา
จํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
ภาษีสรรพสามิต
จํานวน ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาภาคหลวงแร
จํานวน
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
คาภาคหลวงปUโตรเลียม
จํานวน
๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

- ๒๙ –
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
จํานวน ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
รายได5ที่รัฐบาลอุดหนุนให5องค;กรปกครองสวนท5องถิ่น
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนทั่วไป (รัฐอุดหนุนให อปท.)
จํานวน
๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
จํานวน
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
จํานวน
๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ภารกิจถายโอนเลือกทํา
คําชี้แจง ตั้งงบประมาณใกลเคียงกับรายรับจริง ป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖
รวมทุกหมวด

๑๐๗,๖๓๗,๒๐๐ บาท

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

- ๓๐ รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ป ๒๕๕๒
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

๓,๔๖๗,๔๘๓.๐๐ ๔,๕๑๖,๘๗๓.๐๐ ๔,๙๑๑,๙๑๙.๐๐ ๔,๙๗๕,๓๐๔.๐๐ ๖,๔๑๐,๙๕๒.๐๐
๓,๔๖๗,๔๘๓.๐๐ ๔,๕๑๖,๘๗๓.๐๐ ๔,๙๑๑,๙๑๙.๐๐ ๔,๙๗๕,๓๐๔.๐๐ ๖,๔๑๐,๙๕๒.๐๐
๓๘๔,๔๒๐.๐๐ ๔๖๖,๘๐๐.๐๐ ๔๘๕,๒๕๐.๐๐ ๕๑๐,๗๗๔.๐๐ ๕๒๓,๘๖๐.๐๐
๓๘๔,๔๒๐.๐๐ ๔๖๖,๘๐๐.๐๐ ๔๘๕,๒๕๐.๐๐ ๕๑๐,๗๗๔.๐๐ ๕๒๓,๘๖๐.๐๐
๓๒๓,๘๐๐.๐๐ ๒๗๕,๑๗๑.๐๐ ๓๔๐,๔๔๐.๐๐ ๓๑๓,๙๗๙.๐๐ ๔๓๒,๐๐๐.๐๐
๓๒๓,๘๐๐.๐๐ ๒๗๕,๑๗๑.๐๐ ๓๔๐,๔๔๐.๐๐ ๓๑๓,๙๗๙.๐๐ ๔๓๒,๐๐๐.๐๐
๔,๑๗๕,๗๐๓.๐๐ ๕,๒๕๘,๘๔๔.๐๐ ๕,๗๓๗,๖๐๙.๐๐ ๕,๘๐๐,๐๕๗.๐๐ ๗,๓๖๖,๘๑๒.๐๐

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๔๒.๓๓ ๙,๑๒๕,๒๕๖
๔๒.๓๓ ๙,๑๒๕,๒๕๖
๕.๑๔
๕๕๐,๘๐๐
๕.๑๔
๕๕๐,๘๐๐
๔๓๒,๐๐๐
๔๓๒,๐๐๐
๓๗.๒๑ ๑๐,๑๐๘,๐๕๖

๓,๙๐๕,๑๘๓.๕๐ ๑,๔๔๒,๐๘๔.๐๐ ๑,๗๔๗,๐๐๒.๐๐ ๑,๕๐๑,๘๒๓.๕๐ ๔,๕๐๗,๙๖๐.๐๐ -๕๐.๘๒
๓,๙๐๕,๑๘๓.๕๐ ๑,๔๔๒,๐๘๔.๐๐ ๑,๗๔๗,๐๐๒.๐๐ ๑,๕๐๑,๘๒๓.๕๐ ๔,๕๐๗,๙๖๐.๐๐ -๕๐.๘๒

๒,๒๑๗,๐๐๐
๒,๒๑๗,๐๐๐

- ๓๑ ป ๒๕๕๒
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ท)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ท)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ท)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

๑,๔๖๕,๘๘๕.๓๗ ๑,๕๓๗,๘๘๗.๖๙ ๑,๑๔๗,๒๑๖.๔๑ ๒,๐๓๙,๓๔๓.๙๔
๑,๔๖๕,๘๘๕.๓๗ ๑,๕๓๗,๘๘๗.๖๙ ๑,๑๔๗,๒๑๖.๔๑ ๒,๐๓๙,๓๔๓.๙๔
๖๕๗,๒๙๕.๕๘ ๖๗๒,๕๙๗.๗๖ ๘๕๑,๓๗๗.๗๖ ๖๖๓,๐๖๗.๖๘
๗๒,๕๓๗.๐๐
๒๓,๔๐๐.๐๐
๗๒๙,๘๓๒.๕๘ ๖๙๕,๙๙๗.๗๖ ๘๕๑,๓๗๗.๗๖ ๖๖๓,๐๖๗.๖๘
๗๔๔,๕๗๗.๒๑ ๗๕๗,๕๖๒.๓๖ ๗๔๒,๓๗๑.๐๔ ๗๓๒,๖๕๔.๘๐
๒๙๘,๕๔๗.๙๕
๑,๐๔๓,๑๒๕.๑๖ ๗๕๗,๕๖๒.๓๖ ๗๔๒,๓๗๑.๐๔ ๗๓๒,๖๕๔.๘๐
๗,๑๔๔,๐๒๖.๖๑ ๔,๔๓๓,๕๓๑.๘๑ ๔,๔๘๗,๙๖๗.๒๑ ๔,๙๓๖,๘๘๙.๙๒
๒๔๗,๔๙๐.๐๐
๒๔๗,๔๙๐.๐๐
๒๔๗,๔๙๐.๐๐

๙๗,๐๐๐.๐๐
๖๐,๒๕๐.๐๐
๑๕๗,๒๕๐.๐๐
๑๕๗,๒๕๐.๐๐

-

๑๖๑,๓๘๓.๐๐
๑๖๑,๓๘๓.๐๐
๑๖๑,๓๘๓.๐๐

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๒,๖๒๔,๔๐๐.๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓,๖๒๔,๔๐๐.๐๐
๙๐๗,๐๐๐.๐๐
๙๐๗,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๕๓๙,๓๖๐.๐๐

๒๕.๕๔
๑๐.๘๐
๑๐.๘๐
๑๘.๖๖
๑๘.๖๖
-๙.๓๖

๔,๕๕๐,๒๐๒
๔,๕๕๐,๒๐๒
๑,๐๐๕,๐๐๐
๑,๐๐๕,๐๐๐
๑,๗๘๐,๐๐๐
๑,๗๘๐,๐๐๐
๙,๕๕๒,๒๐๒

๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐

๔.๕๑๔
๔.๕๑๔
๔.๕๑๔

๑,๓๘๔,๔๐๐
๑,๓๘๔,๔๐๐
๑,๓๘๔,๔๐๐

- ๓๒ ป ๒๕๕๒

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
๓๘,๐๐๐.๐๐
๓๘,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายจายอื่น
๓๘,๐๐๐.๐๐
๓๘,๐๐๐.๐๐
รวมงบรายจายอื่น
๓๘,๐๐๐.๐๐
๓๘,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๒,๐๐๐.๐๐
๑๗,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุน
๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๒,๐๐๐.๐๐
๑๗,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน
๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๒,๐๐๐.๐๐
๑๗,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป ๑๑,๖๑๕,๒๑๙.๖๑ ๙,๙๐๙,๖๒๕.๘๑ ๑๐,๒๔๒,๕๗๖.๒๑
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
๙๓๙,๙๖๐.๐๐ ๑,๑๙๒,๐๘๑.๐๐ ๑,๓๓๓,๘๕๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน
๙๓๙,๙๖๐.๐๐ ๑,๑๙๒,๐๘๑.๐๐ ๑,๓๓๓,๘๕๐.๐๐
หมวด คาจางประจํา
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
๘๖,๐๐๐.๐๐
๑๐๓,๒๐๐.๐๐
๑๐๕,๓๖๐.๐๐
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
๘๖,๐๐๐.๐๐
๑๐๓,๒๐๐.๐๐
๑๐๕,๓๖๐.๐๐
รวมงบบุคลากร ๑,๐๒๕,๙๖๐.๐๐ ๑,๒๙๕,๒๘๑.๐๐ ๑,๔๓๙,๒๑๐.๐๐

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐

-

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๑๗,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๗,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๗,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๐,๙๑๕,๓๒๙.๙๒ ๑๗,๙๙๖,๑๗๒.๐๐ ๑๗.๔๓ ๒๑,๑๓๔,๖๕๘
๑,๕๘๔,๖๓๐.๐๐
๑,๕๘๔,๖๓๐.๐๐
๑๐๗,๓๐๑.๐๐
๑๐๗,๓๐๑.๐๐
๑,๖๙๑,๙๓๑.๐๐

๑,๖๔๗,๓๐๐.๐๐
๑,๖๔๗,๓๐๐.๐๐
๔๖๘,๐๐๐.๐๐
๔๖๘,๐๐๐.๐๐
๒,๑๑๕,๓๐๐.๐๐

๔.๗๔
๔.๗๔
๓๘.๔๖
๓๘.๔๖
๑๒.๒๐

๑,๗๒๕,๔๘๐
๑,๗๒๕,๔๘๐
๖๔๘,๐๐๐
๖๔๘,๐๐๐
๒,๓๗๓,๔๘๐

- ๓๓ ป ๒๕๕๒
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ท)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๕๐,๖๗๘.๐๐
๕๐,๖๗๘.๐๐
๔๒๘,๕๐๒.๘๕
๙๔,๕๐๐.๐๐
๕๒๓,๐๐๒.๘๕
๑๓๑,๙๗๗.๗๒
๑๓๑,๙๗๗.๗๒
๑๙,๐๘๔.๓๑
๑๙,๐๘๔.๓๑
๗๒๔,๗๔๒.๘๘

๑๓,๖๕๕.๐๐
๑๓,๖๕๕.๐๐
๑๒๖,๓๒๒.๑๗
๑๘๒,๘๕๔.๐๐
๓๐๙,๑๗๖.๑๗
๑๓๔,๐๗๗.๒๔
๑๓๔,๐๗๗.๒๔
๑๖,๑๘๖.๘๑
๑๖,๑๘๖.๘๑
๔๗๓,๐๙๕.๒๒

๑๔,๕๔๘.๐๐
๑๔,๕๔๘.๐๐
๑๑๓,๔๓๔.๐๐
๑๑๓,๔๓๔.๐๐
๑๑๘,๔๖๕.๓๖
๑๑๘,๔๖๕.๓๖
๑๙,๑๒๙.๔๖
๑๙,๑๒๙.๔๖
๒๖๕,๕๗๖.๘๒

๓๔,๑๒๗.๐๐
๓๔,๑๒๗.๐๐
๑๘๔,๙๔๘.๐๐
๑๘๔,๙๔๘.๐๐
๑๐๖,๔๗๔.๑๒
๑๐๖,๔๗๔.๑๒
๑๗,๒๑๓.๑๖
๑๗,๒๑๓.๑๖
๓๔๒,๗๖๒.๒๘

๓๘,๕๐๐.๐๐
๓๘,๕๐๐.๐๐
๕๒๘,๐๐๐.๐๐
๕๒๘,๐๐๐.๐๐
๒๒๒,๕๐๐.๐๐
๒๒๒,๕๐๐.๐๐
๓๔,๐๐๐.๐๐
๓๔,๐๐๐.๐๐
๘๒๓,๐๐๐.๐๐

-๑๙.๖๙
-๑๙.๖๙
-๑๒.๖๓

๓๘,๕๐๐
๓๘,๕๐๐
๔๒๔,๐๐๐
๔๒๔,๐๐๐
๒๒๒,๕๐๐
๒๒๒,๕๐๐
๓๔,๐๐๐
๓๔,๐๐๐
๗๑๙,๐๐๐

๑๔๘,๔๙๐.๐๐
๑๔๘,๔๙๐.๐๐

๒๗๔,๘๔๐.๐๐
๒๗๔,๘๔๐.๐๐

๑๗๔,๖๗๐.๐๐
๒๕๔,๗๐๐.๐๐
๔๒๙,๓๗๐.๐๐

๔๒,๙๐๐.๐๐
๔๒,๙๐๐.๐๐

-

-

๙๔,๖๐๐
๙๔,๖๐๐

- ๓๔ ป ๒๕๕๒

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
๕๖,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
๑,๐๗๖,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน
๑๔๘,๔๙๐.๐๐ ๑,๓๕๐,๘๔๐.๐๐ ๔๒๙,๓๗๐.๐๐
๔๒,๙๐๐.๐๐
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ ๑,๘๙๙,๑๙๒.๘๘ ๓,๑๑๙,๒๑๖.๒๒ ๒,๑๓๔,๑๕๖.๘๒ ๒,๐๗๗,๕๙๓.๒๘ ๒,๙๓๘,๓๐๐.๐๐
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
๑,๕๓๙,๘๙๒.๙๐ ๑,๗๖๙,๘๒๐.๐๐ ๑,๙๓๐,๙๘๐.๐๐ ๑,๔๑๖,๕๑๑.๐๐ ๑,๔๘๕,๒๔๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน
๑,๕๓๙,๘๙๒.๙๐ ๑,๗๖๙,๘๒๐.๐๐ ๑,๙๓๐,๙๘๐.๐๐ ๑,๔๑๖,๕๑๑.๐๐ ๑,๔๘๕,๒๔๐.๐๐
หมวด คาจางประจํา
รวมหมวดคาจางประจํา
-

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

๘.๔๖

๓,๑๘๗,๐๘๐

๗.๔๒
๗.๔๒
-

๑,๕๙๕,๕๐๘
๑,๕๙๕,๕๐๘
-

- ๓๕ ป ๒๕๕๒

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

หมวด คาจางชั่วคราว
๖๕,๘๐๐.๐๐
๕๒,๖๔๐.๐๐
๘๐,๕๒๐.๐๐
๑๐๐,๘๕๗.๐๐ ๒๘๘,๐๐๐.๐๐ ๖๒.๕๐ ๔๖๘,๐๐๐
รวมหมวดคาจางชั่วคราว ๖๕,๘๐๐.๐๐
๕๒,๖๔๐.๐๐
๘๐,๕๒๐.๐๐
๑๐๐,๘๕๗.๐๐ ๒๘๘,๐๐๐.๐๐ ๖๒.๕๐ ๔๖๘,๐๐๐
รวมงบบุคลากร
๑,๖๐๕,๖๙๒.๙๐ ๑,๘๒๒,๔๖๐.๐๐ ๒,๐๑๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๑๗,๓๖๘.๐๐ ๑,๗๗๓,๒๔๐.๐๐ ๑๖.๓๖ ๒,๐๖๓,๕๐๘
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
๒๒๐,๗๒๑.๐๐ ๑๙๖,๑๔๙.๐๐ ๕๘๕,๕๒๙.๐๐ ๖๖๑,๖๐๓.๐๐ ๔๖๗,๕๐๐.๐๐ -๓๘.๘๒ ๒๘๖,๐๐๐
รวมหมวดคาตอบแทน
๒๒๐,๗๒๑.๐๐ ๑๙๖,๑๔๙.๐๐ ๕๘๕,๕๒๙.๐๐ ๖๖๑,๖๐๓.๐๐ ๔๖๗,๕๐๐.๐๐ -๓๘.๘๒ ๒๘๖,๐๐๐
หมวดคาใชสอย
๑๔๓,๗๙๘.๙๖
๙๗,๐๑๑.๐๐
๑๒๖,๑๙๖.๐๕
๙๔,๖๙๓.๔๔
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐
คาใชสอย (ท)
๖๙,๒๑๑.๐๐
รวมหมวดคาใชสอย
๑๔๓,๗๙๘.๙๖ ๑๖๖,๒๒๒.๐๐ ๑๒๖,๑๙๖.๐๕
๙๔,๖๙๓.๔๔
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐
หมวดคาวัสดุ
๑๗๖,๙๕๙.๒๒ ๒๐๗,๘๖๓.๘๘ ๑๖๙,๕๘๔.๖๘ ๑๖๑,๙๐๔.๒๘ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐
๒.๔๓
๔๒๐,๐๐๐
คาวัสดุ (ทป)
๑๗,๓๑๐.๐๐
๓๐,๓๔๙.๐๐
รวมหมวดคาวัสดุ
๑๙๔,๒๖๙.๒๒ ๒๓๘,๒๑๒.๘๘ ๑๖๙,๕๘๔.๖๘ ๑๖๑,๙๐๔.๒๘ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐
๒.๔๓
๔๒๐,๐๐๐
หมวด คาสาธารณูปโภค
๕๐,๓๔๕.๘๑
๘๓,๗๔๘.๖๐
๙๑,๘๗๑.๖๑
๙๐,๔๔๔.๐๗
๙๕,๐๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
๕๐,๓๔๕.๘๑
๘๓,๗๔๘.๖๐
๙๑,๘๗๑.๖๑
๙๐,๔๔๔.๐๗
๙๕,๐๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐
รวมงบดําเนินงาน
๖๐๙,๑๓๔.๙๙ ๖๘๔,๓๓๒.๔๘ ๙๗๓,๑๘๑.๓๔ ๑,๐๐๘,๖๔๔.๗๙ ๑,๑๒๒,๕๐๐.๐๐ -๑๕.๒๗ ๙๕๑,๐๐๐

- ๓๖ รายจายจริง
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารทั่วไป

ประมาณการ

ป ๒๕๕๒

ป ๒๕๕๓

ป ๒๕๕๔

ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๑๐๒,๓๕๐.๐๐
๑๐๒,๓๕๐.๐๐
๑๐๒,๓๕๐.๐๐
-

๕๐,๕๐๐.๐๐
๕๐,๕๐๐.๐๐
๕๐,๕๐๐.๐๐
-

๕๑,๕๐๐.๐๐
๕๑,๕๐๐.๐๐
๕๑,๕๐๐.๐๐
-

๑๔๑,๖๐๐.๐๐
๑๔๑,๖๐๐.๐๐
๑๔๑,๖๐๐.๐๐
-

-

-

๑๑๗,๐๐๐
๑๑๗,๐๐๐
๑๑๗,๐๐๐
-

๒,๓๑๗,๑๗๗.๘๙ ๒.๕๕๗,๒๙๒.๔๘ ๓,๐๓๖,๑๘๑.๓๔ ๒,๖๖๗,๖๑๒.๗๙ ๒,๘๙๕,๗๔๐.๐๐ ๘.๑๔ ๓,๑๓๑,๕๐๘
๑๕,๘๓๑,๕๙๐.๓๘ ๑๕,๕๘๖,๑๓๔.๕๑ ๑๕,๔๑๒,๙๑๔.๓๗ ๑๕,๖๖๐,๕๓๕.๙๙ ๒๓,๘๓๐,๒๑๒.๐๐ ๑๕.๒๐ ๒๗,๔๕๓,๒๔๖

- ๓๗ รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ป ๒๕๕๒

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปCองกันภัยฝEายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
๙๔๕,๖๒๐.๐๐ ๑,๑๕๖,๓๗๒.๐๐ ๑,๒๒๘,๐๘๑.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน
๙๔๕,๖๒๐.๐๐ ๑,๑๕๖,๓๗๒.๐๐ ๑,๒๒๘,๐๘๑.๐๐
หมวด คาจางประจํา
๕๓๗,๒๖๐.๐๐ ๖๗๕,๕๑๐.๐๐ ๗๒๔,๓๕๐.๐๐
รวมหมวดคาจางประจํา ๕๓๗,๒๖๐.๐๐ ๖๗๕,๕๑๐.๐๐ ๗๒๔,๓๕๐.๐๐
หมวด คาจางชั่วคราว
๑,๐๕๖,๑๘๙.๐๐ ๑,๒๙๔,๒๖๐.๐๐ ๑,๗๒๓,๔๓๒.๐๐
รวมหมวดคาจางชั่วคราว ๑,๐๕๖,๑๘๙.๐๐ ๑,๒๙๔,๒๖๐.๐๐ ๑,๗๒๓,๔๓๒.๐๐
รวมงบบุคลากร
๒,๕๓๙,๐๖๙.๐๐ ๓,๑๒๖,๑๔๒.๐๐ ๓,๖๗๕,๘๖๓.๐๐
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
๑๒๕,๑๕๖.๐๐ ๑๔๓,๒๔๖.๐๐ ๑๘๐,๐๓๖.๐๐
รวมหมวดคาตอบแทน
๑๒๕,๑๕๖.๐๐ ๑๔๓,๒๔๖.๐๐ ๑๘๐,๐๓๖.๐๐

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

๑,๓๓๘,๘๕๘.๐๐
๑,๓๓๘,๘๕๘.๐๐
๗๗๐,๔๗๒.๐๐
๗๗๐,๔๗๒.๐๐
๒,๑๘๗,๖๔๑.๐๐
๒,๑๘๗,๖๔๑.๐๐
๔,๒๙๖,๙๗๑.๐๐
๑๙๐,๐๑๒.๐๐
๑๙๐,๐๑๒.๐๐

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๑,๓๙๓,๗๔๐.๐๐ ๙.๓๓ ๑,๕๒๓,๘๘๐
๑,๓๙๓,๗๔๐.๐๐ ๙.๓๓ ๑,๕๒๓,๘๘๐
๘๐๔,๐๓๖.๐๐ -๑๙.๖๒ ๖๔๖,๒๔๒
๘๐๔,๐๓๖.๐๐ -๑๙.๖๒ ๖๔๖,๒๔๒
๒,๒๖๘,๐๐๐.๐๐ -๙.๕๒ ๒,๐๕๒,๐๐๐
๒,๒๖๘,๐๐๐.๐๐ -๙.๕๒ ๒,๐๕๒,๐๐๐
๔,๔๖๕,๗๗๖.๐๐ -๕.๔๕ ๔,๒๒๒,๑๕๒
๘๕,๐๐๐.๐๐
๘๕,๐๐๐.๐๐

๗๐.๕๘
๗๐.๕๘

๑๔๕,๐๐๐
๑๔๕,๐๐๐

- ๓๘ ป ๒๕๕๒
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ท)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ท)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

๑๔๔,๔๓๔.๐๐ ๑๖๓,๑๘๗.๐๔ ๓๒๔,๑๔๘.๙๙ ๒๙๗,๖๔๘.๔๖ ๔๐๕,๐๐๐.๐๐
๑๕๗,๕๗๐.๐๐
๓๐๒,๐๐๔.๐๐ ๑๖๓,๑๘๗.๐๔ ๓๒๔,๑๔๘.๙๙ ๒๙๗,๖๔๘.๔๖ ๔๐๕,๐๐๐.๐๐
๓๓๖,๑๙๔.๖๐ ๖๗๗,๑๕๐.๙๔ ๗๐๓,๘๗๒.๙๐ ๗๗๒,๐๕๑.๓๐ ๘๐๕,๐๐๐.๐๐
๕๑๓,๙๗๓.๐๐
๘,๐๗๐.๐๐
๘๕๐,๑๖๗.๖๐ ๖๘๕,๒๒๐.๙๔ ๗๐๓,๘๗๒.๙๐ ๗๗๒,๐๕๑.๓๐ ๘๐๕,๐๐๐.๐๐
๒๑,๑๒๐.๓๖
๒๓,๐๐๕.๑๘
๒๓,๐๐๙.๕๖
๒๕,๖๓๐.๑๑
๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๑,๑๒๐.๓๖
๒๓,๐๐๕.๑๘
๒๓,๐๐๙.๕๖
๒๕,๖๓๐.๑๑
๔๐,๐๐๐.๐๐
๑,๒๙๘,๔๔๗.๙๖ ๑,๐๑๔,๖๕๙.๑๖ ๑,๒๓๑,๐๖๗.๔๕ ๑,๒๘๕,๓๔๑.๘๗ ๑,๓๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๙๗,๕๐๐.๐๐
๑๙๗,๕๐๐.๐๐
๑๙๗,๕๐๐.๐๐

๑๐๘,๐๐๐.๐๐
๑๐๘,๐๐๐.๐๐
๑๐๘,๐๐๐.๐๐

๔๐,๓๙๐.๐๐
๔๐,๓๙๐.๐๐
๔๐,๓๙๐.๐๐

๑๐๙,๗๙๐.๐๐
๑๐๙,๗๙๐.๐๐
๑๐๙,๗๙๐.๐๐

-

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๕๘.๐๒
๕๘.๐๒
๑๘.๘๘
๑๘.๘๘
๓๓.๔๘

๖๔๐,๐๐๐
๖๔๐,๐๐๐
๙๕๗,๐๐๐
๙๕๗,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑,๗๘๒,๐๐๐

-

๑๔๔,๐๐๐
๑๔๔,๐๐๐
๒๓๓,๗๕๐
๒๓๓,๗๕๐
๓๗๗,๗๕๐

- ๓๙ ป ๒๕๕๒
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

๕๑,๐๐๐.๐๐
๕๑,๐๐๐.๐๐
๕๑,๐๐๐.๐๐

๕๑,๐๐๐.๐๐
๕๑,๐๐๐.๐๐
๕๑,๐๐๐.๐๐

๕๑,๐๐๐.๐๐
๕๑,๐๐๐.๐๐
๕๑,๐๐๐.๐๐

๙๕,๐๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐.๐๐

๙๕,๐๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐.๐๐

-

๙๕,๐๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐.๐๐

๙.๘๕

๖,๔๗๖,๙๐๒

๙.๘๕

๖,๔๗๖,๙๐๒

รวมงานปCองกันภัยฝEายพลเรือน ๔,๐๘๖,๐๑๖.๙๖ ๔,๒๙๙,๘๐๑.๑๖ ๔,๙๙๘,๓๒๐.๔๕ ๕,๗๘๗,๑๐๒.๘๗ ๕,๘๙๕,๗๗๖.๐๐
และระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบ ๔,๐๘๖,๐๑๖.๙๖ ๔,๒๙๙,๘๐๑.๑๖ ๔,๙๙๘,๓๒๐.๔๕ ๕,๗๘๗,๑๐๒.๘๗ ๕,๘๙๕,๗๗๖.๐๐
ภายใน

- ๔๐ รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ป ๒๕๕๒

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
๑,๔๑๑,๓๙๙.๖๔ ๑,๖๙๗,๘๔๒.๑๔ ๒,๑๔๙,๘๔๑.๐๐ ๒,๒๒๗,๑๗๑.๐๐ ๓,๓๒๔,๒๐๐.๐๐ -๓๐
๒,๓๒๖,๘๐๐
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
๑,๔๑๑,๓๙๙.๖๔ ๑,๖๙๗,๘๔๒.๑๔ ๒,๑๔๙,๘๔๑.๐๐ ๒,๒๒๗,๑๗๑.๐๐ ๓,๓๒๔,๒๐๐.๐๐ -๓๐
๒,๓๒๖,๘๐๐
หมวด คาจางประจํา
๑๐๖,๓๒๐.๐๐ ๑๓๔,๒๘๐.๐๐ ๑๔๐,๔๐๐.๐๐ ๑๕๐,๙๓๐.๐๐ ๑๔๗,๔๒๐.๐๐ ๑๖.๑๖ ๑๗๑,๒๕๐
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา ๑๐๖,๓๒๐.๐๐ ๑๓๔,๒๘๐.๐๐ ๑๔๐,๔๐๐.๐๐ ๑๕๐,๙๓๐.๐๐ ๑๔๗,๔๒๐.๐๐ ๑๖.๑๖ ๑๗๑,๒๕๐
หมวด คาจางชั่วคราว
๘๒,๐๐๐.๐๐
๙๘,๔๐๐.๐๐
๒๐๓,๗๖๐.๐๐ ๒๑๖,๐๓๔.๐๐ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๒๘๘,๐๐๐
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว ๘๒,๐๐๐.๐๐
๙๘,๔๐๐.๐๐
๒๐๓,๗๖๐.๐๐ ๒๑๖,๐๓๔.๐๐ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๒๘๘,๐๐๐
รวมงบบุคลากร
๑,๕๙๙,๗๑๙.๖๔ ๑,๙๓๐,๕๒๒.๑๔ ๒,๔๙๔,๐๐๑.๐๐ ๒,๕๙๔,๑๓๕.๐๐ ๓,๖๘๗,๖๒๐.๐๐ -๒๔.๔๔ ๒,๗๘๖,๐๕๐

- ๔๑ ป ๒๕๕๒
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
คาตอบแทน (ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

๒๔,๙๐๖.๐๐
๔๒,๐๐๐.๐๐
๖๖,๙๐๖.๐๐
๒๘๒,๖๗๔.๕๔
๑๙,๕๐๐.๐๐
๓๐๒,๑๗๔.๕๔
๑๗๒,๒๓๗.๒๔
๑๗๒,๒๓๗.๒๔
๑๓,๘๐๖.๖๙
๑๓,๘๐๖.๖๙
๕๕๕,๑๒๔.๔๗

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔
๑๑,๗๒๕.๐๐
๑๑,๗๒๕.๐๐
๑๑๓,๐๙๒.๙๕
๔๙๐,๒๔๐.๐๐
๖๐๓,๓๓๒.๙๕
๑๐๗,๔๒๔.๔๐
๔๖,๕๔๐.๐๐
๑๕๓,๙๖๔.๔๐
๑๔,๐๖๒.๘๕
๑๔,๐๖๒.๘๕
๗๘๓,๐๘๕.๒๐

๕๑,๑๑๑.๐๐
๕๑,๑๑๑.๐๐
๔๒๐,๙๒๐.๐๐
๔๒๐,๙๒๐.๐๐
๑๒๒,๕๓๒.๗๐
๑๒๒,๕๓๒.๗๐
๑๔,๓๗๑.๔๘
๑๔,๓๗๑.๔๘
๖๐๘,๙๓๕.๑๘

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๙๕,๙๘๕.๐๐
๙๕,๕๐๐.๐๐ -๔๖.๕๙ ๕๑,๐๐๐
๙๕,๙๘๕.๐๐
๙๕,๕๐๐.๐๐ -๔๖.๕๙ ๕๑,๐๐๐
๔๓๕,๓๐๒.๙๘ ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ ๑๖.๔๖ ๘๔๙,๐๐๐
๔๓๕,๓๐๒.๙๘ ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ ๑๖.๔๖ ๘๔๙,๐๐๐
๑๘๗,๒๐๐.๓๔ ๒๔๑,๐๐๐.๐๐
๒๔๑,๐๐๐
๑๘๗,๒๐๐.๓๔ ๒๔๑,๐๐๐.๐๐
๒๔๑,๐๐๐
๙,๔๓๓.๔๑
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๐
๓๐,๐๐๐
๙,๔๓๓.๔๑
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๐
๓๐,๐๐๐
๗๒๗,๙๒๑.๗๓ ๑,๐๘๐,๕๐๐.๐๐ ๘.๓๗ ๑,๑๗๑,๐๐๐

- ๔๒ ป ๒๕๕๒
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

๗,๒๐๐.๐๐
๗,๒๐๐.๐๐
๗,๒๐๐.๐๐
-

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔
-

-

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๑๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๓๕,๐๐๐.๐๐
-

-

-

๖๕,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
-

- ๔๓ ป ๒๕๕๒
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

๒,๑๖๒,๐๔๔.๑๑ ๒,๗๑๓,๖๐๗.๓๔ ๓,๑๐๒,๙๓๖.๑๘ ๓,๔๕๗,๐๕๖.๗๓ ๔,๗๖๘,๑๒๐.๐๐

๑๖,๖๒๐,๔๓๗.๐๐
๑๖,๖๒๐,๔๓๗.๐๐
๕๒๕,๖๖๐.๐๐
๕๒๕,๖๖๐.๐๐
๑๕๔,๕๒๓.๐๐
๓๒๐,๙๒๒.๐๐
๒๙๕,๒๐๐.๐๐
๔๔๙,๗๒๓.๐๐
๓๒๐,๙๒๒.๐๐
๑๗,๕๙๕,๘๒๐.๐๐ ๓๒๐,๙๒๒.๐๐
-

-

๓๓๒,๔๐๐.๐๐
๓๓๒,๔๐๐.๐๐
๓๓๒,๔๐๐.๐๐
-

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-๑๕.๖๔

๔,๐๒๒,๐๕๐

๒๕,๐๓๐,๔๖๔.๐๐ ๑.๑๑ ๒๕,๓๐๘,๖๗๐
๒๕,๐๓๐,๔๖๔.๐๐ ๑.๑๑ ๒๕,๓๐๘,๖๗๐
๗๕๓,๖๐๐.๐๐
-๐.๒๓
๗๕๑,๘๔๐
๗๕๓,๖๐๐.๐๐
-๐.๒๓
๗๕๑,๘๔๐
๒๒๔,๐๘๑.๐๐
๒๑๖,๐๐๐.๐๐
๔๓๒,๐๐๐.๐๐ ๑๑๔.๒๒ ๑,๓๘๘,๑๖๐
๒๒๔,๐๘๑.๐๐
๖๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑๑๔.๒๒ ๑,๓๘๘,๑๖๐
๒๒๔,๐๘๑.๐๐ ๒๖,๔๓๒,๐๖๔.๐๐ ๓.๘๔ ๒๗,๔๔๘,๖๗๐
-

-

-

-

- ๔๔ ป ๒๕๕๒
คาตอบแทน (ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

๒๓๔,๓๑๐.๐๐
๑๙๗,๕๙๒.๐๐ ๑๒๑,๘๐๐.๐๐
๑๕๙,๐๐๐.๐๐
๒,๐๔๓,๕๔๖.๐๐ ๒,๕๔๐,๓๙๓.๐๐
๓๙๓,๓๑๐.๐๐
๒,๒๔๑,๑๓๘.๐๐ ๒,๖๖๒,๑๙๓.๐๐
๒๔๗,๐๔๑.๖๐
๒,๘๑๐,๗๒๐.๕๔ ๑,๑๔๒,๖๙๘.๓๘ ๑,๒๘๗,๗๗๑.๗๖ ๑,๒๙๓,๖๒๓.๙๐
๓,๐๕๗,๗๖๒.๑๔ ๑,๑๔๒,๖๙๘.๓๘ ๑,๒๘๗,๗๗๑.๗๖ ๑,๒๙๓,๖๒๓.๙๐
๓๒๙,๒๗๕.๙๙
๕๑,๒๗๙.๔๔
๓๘๐,๕๕๕.๔๓
๓,๘๓๑,๖๒๗.๕๗ ๑,๑๔๒,๖๙๘.๓๘ ๓,๕๒๘,๙๐๙.๗๖ ๓,๙๕๕,๘๑๖.๙๐
๒๑๑,๑๙๐.๐๐
๒๑๑,๑๙๐.๐๐

๒๕๓,๐๐๐.๐๐
๒๕๓,๐๐๐.๐๐

๒๖๑,๖๒๐.๐๐
๒๓,๕๕๐.๐๐
๒๘๕,๑๗๐.๐๐

๔๔๘,๓๙๐.๐๐
๔๔๘,๓๙๐.๐๐

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๕๑๘,๐๐๐.๐๐
๒,๙๗๗,๕๖๐.๐๐
๓,๔๙๕,๕๖๐.๐๐
๑,๖๗๓,๕๖๐.๐๐
๑,๖๗๓,๕๖๐.๐๐
๕,๑๖๙,๑๒๐.๐๐

๓๙.๙๑
๓๙.๙๑
๓.๑๐
๓.๑๐
๒๗.๙๙

๔,๘๙๐,๘๐๐
๔,๘๙๐,๘๐๐
๑,๗๒๕,๕๐๐
๑,๗๒๕,๕๐๐
๖,๖๑๖,๓๐๐

-

-

๑,๐๑๐,๘๐๐
๑,๐๑๐,๘๐๐

- ๔๕ ป ๒๕๕๒
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
๒๓๑,๓๒๐.๙๔
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
๒๓๑,๓๒๐.๙๔
รวมงบลงทุน
๔๔๒,๕๑๐.๙๔
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น (ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและ
๒๑,๘๖๙,๙๕๘.๕๑
ประถมศึกษา

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๔๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๗๓,๐๐๐.๐๐

๕๑,๓๖๐.๐๐
๓๒๙,๕๐๐.๐๐
๓๘๐,๘๖๐.๐๐
๖๖๖,๐๓๐.๐๐

๔๔๘,๓๙๐.๐๐

-

-

๙๓๗,๐๐๐
๙๓๗,๐๐๐
๑,๙๔๗,๘๐๐

๑๘,๙๐๐.๐๐
๒,๔๕๑,๒๗๔.๐๐
๒,๔๗๐,๑๗๔.๐๐
๒,๔๗๐,๑๗๔.๐๐

-

-

-

-

-

๔,๙๐๖,๗๙๔.๓๘ ๔,๕๒๗,๓๓๙.๗๖ ๔,๖๒๘,๒๘๗.๙๐ ๓๑,๖๐๑,๑๘๔.๐๐ ๑๓.๙๖ ๓๖,๐๑๒,๗๗๐

- ๔๖ ป ๒๕๕๒
งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
คาตอบแทน(ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

๑,๔๙๑,๙๘๐.๐๐
๑,๔๙๑,๙๘๐.๐๐
๒๘๓,๒๐๐.๐๐ ๑๑๓,๒๘๐.๐๐
๒๘๓,๒๐๐.๐๐ ๑๑๓,๒๘๐.๐๐
๑,๗๗๕,๑๘๐.๐๐ ๑๑๓,๒๘๐.๐๐
-

-

๓๑๗,๘๐๖.๐๐
๓๑๗,๘๐๖.๐๐
๓๑๗,๘๐๖.๐๐
-

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๒,๔๕๗,๔๘๐.๐๐ -๒.๔๘ ๒,๓๙๖,๓๒๐
๒,๔๕๗,๔๘๐.๐๐ -๒.๔๘ ๒,๓๙๖,๓๒๐
๔๙๑,๖๕๒.๐๐ ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ -๓๓.๓๓ ๓๖๐,๐๐๐
๔๙๑,๖๕๒.๐๐ ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ -๓๓.๓๓ ๓๖๐,๐๐๐
๔๙๑,๖๕๒.๐๐ ๒,๙๙๗,๔๘๐.๐๐ -๘.๐๔ ๒,๗๕๖,๓๒๐
-

-

-

-

- ๔๗ ป ๒๕๕๒
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๑๗,๕๖๐.๐๐
๑๗,๕๖๐.๐๐
๒๑๗,๗๘๒.๐๐
๒๑๗,๗๘๒.๐๐
๒๓๕,๓๔๒.๐๐

-

-

-

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐

-

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

- ๔๘ ป ๒๕๕๒
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น (ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับมัธยมศึกษา
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-๘.๐๑

๒,๗๖๖,๓๒๐

-

-

๒,๐๑๐,๕๒๒.๐๐ ๑๑๓,๒๘๐.๐๐
-

-

๓๑๗,๘๐๖.๐๐
-

๔๙๑,๖๕๒.๐๐ ๓,๐๐๗,๔๘๐.๐๐
-

-

- ๔๙ ป ๒๕๕๒
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
คาตอบแทน(ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๙๓,๙๕๐.๐๐
๒๒๖,๑๐๐.๐๐
๔๒๐,๐๕๐.๐๐

๒๗๗,๓๓๐.๘๐
๓๙,๗๔๐.๐๐
๓๑๗,๐๗๐.๘๐

๗๖๔,๕๑๒.๐๐
๑๒๗,๕๐๐.๐๐
๘๙๒,๐๑๒.๐๐

๑๙๙,๓๓๐.๐๐
๔๒๓,๐๐๐.๐๐
๖๒๒,๓๓๐.๐๐

๖๘,๗๐๐.๐๐ -๕๖.๗๖ ๒๙,๗๐๐
๖๘,๗๐๐.๐๐ -๕๖.๗๖ ๒๙,๗๐๐
๘๑๐,๐๐๐.๐๐
๑,๔๗๒,๐๐๐
๓๙๖,๐๐๐.๐๐
๑,๒๐๖,๐๐๐.๐๐ ๒๒.๐๕ ๑,๔๗๒,๐๐๐

- ๕๐ ป ๒๕๕๒
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๓๕,๗๗๒.๗๕
๓๕,๗๗๒.๗๕
๔๖๕,๘๒๒.๗๕

๒,๒๗๓.๐๐
๑๙,๓๖๗.๐๐
๒๑,๖๔๐.๐๐
๓๓๘,๗๑๐.๘๐

๖๘,๙๗๗.๘๕
๖๖,๔๙๓.๕๐
๑๕๖,๐๐๐.๐๐ -๕๑.๒๘ ๗๖,๐๐๐
๖๘,๙๗๗.๘๕
๖๖,๔๙๓.๕๐
๑๕๖,๐๐๐.๐๐ -๕๑.๒๘ ๗๖,๐๐๐
๓๖๖,๐๘๓.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖.๒๕ ๕๘๕,๐๐๐
๓๖๖,๐๘๓.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖.๒๕ ๕๘๕,๐๐๐
๙๖๐,๙๘๙.๘๕ ๑,๐๕๔,๙๐๖.๕๐ ๑,๘๓๐,๗๐๐.๐๐ ๑๘.๑๓ ๒,๑๖๒,๗๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๘๗,๖๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

- ๕๑ ป ๒๕๕๒
รายจายอื่น(ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

๑๘๒,๐๐๐.๐๐
๕๖๙,๖๐๐.๐๐
๕๖๙,๖๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมงานการศึกษาไมกําหนดระดับ ๔๖๕,๘๒๒.๗๕
๙๐๘,๓๑๐.๘๐ ๙๖๐,๙๘๙,๘๕ ๑,๐๕๔,๙๐๖.๕๐ ๑,๘๓๐,๗๐๐.๐๐ ๑๘.๑๓ ๒,๑๖๒,๗๐๐
รวมแผนงานการศึกษา ๒๖,๕๐๘,๓๔๗.๓๗ ๘,๖๔๑,๙๙๒.๕๒ ๘,๙๐๙,๐๗๑.๗๙ ๙,๖๓๑,๙๐๓.๑๓ ๔๑,๒๐๗,๔๘๔.๐๐ ๙.๑๑ ๔๔,๙๖๓,๘๔๐

- ๕๒ รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ป ๒๕๕๒

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๗๔๔,๔๕๐.๐๐
๗๔๔,๔๕๐.๐๐
๗๔๔,๔๕๐.๐๐

๙๔๖,๘๖๐.๐๐
๙๔๖,๘๖๐.๐๐
๙๔๖,๘๖๐.๐๐

๔.๑๖
๔.๑๖
๔.๑๖

๙๘๖,๒๘๐
๙๘๖,๒๘๐
๙๘๖,๒๘๐

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร

๔๒๕,๐๒๑.๐๐
๔๒๕,๐๒๑.๐๐
๔๒๕,๐๒๑.๐๐

๖๒๔,๖๐๐.๐๐
๖๒๔,๖๐๐.๐๐
๖๒๔,๖๐๐.๐๐

๖๘๔,๖๓๒.๐๐
๖๘๔,๖๓๒.๐๐
๖๘๔,๖๓๒.๐๐

- ๕๓ ป ๒๕๕๒
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
คาตอบแทน (ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๒๓,๘๙๙.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๓,๘๙๙.๐๐
๑,๔๒๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๖,๔๒๐.๐๐
๗๗,๔๐๖.๐๐
๑๖๖,๖๕๐.๐๐
๒๔๔,๐๕๖.๐๐
๘,๘๕๙.๖๐
๘,๘๕๙.๖๐
๓๘๓,๒๓๔.๖๐

๓๔,๙๙๖.๐๐
๓๔,๙๙๖.๐๐
๒๘,๗๑๕.๐๐
๒๘,๗๑๕.๐๐
๑๕๓,๗๓๙.๐๐
๙๖,๔๙๙.๑๐
๒๕๐,๒๓๘.๑๐
๘,๘๕๙.๖๐
๘,๘๕๙.๖๐
๓๒๒,๘๐๘.๗๐

๒๒๑,๒๘๙.๐๐
๒๒๑,๒๘๙.๐๐
๔๘,๐๑๑.๐๐
๔๘,๐๑๑.๐๐
๑๘๐,๐๑๙.๐๐
๑๘๐,๐๑๙.๐๐
๘,๘๕๙.๖๐
๘,๘๕๙.๖๐
๔๕๘,๑๗๘.๖๐

๑๑๙,๘๖๒.๐๐
๑๑๙,๘๖๒.๐๐
๑๐,๘๓๐.๐๐
๑๐,๘๓๐.๐๐
๑๕๑,๙๘๕.๐๐
๑๕๑,๙๘๕.๐๐
๘,๔๓๑.๖๐
๘,๔๓๑.๖๐
๒๙๑,๑๐๘.๖๐

๗๓,๐๐๐.๐๐
๗๓,๐๐๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
๓๙๑,๐๐๐.๐๐
๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๕๖๑,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๖๙๑,๐๐๐.๐๐

-๖๘.๔๙
-๖๘.๔๙
๑๗.๘๒
๗.๒๓

๒๓,๐๐๐
๒๓,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๖๖๑,๐๐๐
๖๖๑,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๗๔๑,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

- ๕๔ ป ๒๕๕๒
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น(ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน

๕๒๑,๓๐๐.๐๐
๕๒๑,๓๐๐.๐๐
๕๒๑,๓๐๐.๐๐
-

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔
-

-

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๘,๕๐๐.๐๐
๘,๕๐๐.๐๐
๘,๕๐๐.๐๐
-

-

-

๓,๖๐๐
๓,๖๐๐
๓,๖๐๐
-

- ๕๕ ป ๒๕๕๒
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
งานบริหารสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

๑,๓๒๙,๕๕๕.๖๐ ๙๔๗,๔๐๘.๗๐ ๑,๑๔๒,๘๑๐.๖๐ ๑,๐๔๔,๐๕๘.๖๐ ๑,๖๓๗,๘๖๐.๐๐

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๕.๖๗

๑,๗๓๐,๘๘๐

๒๖๗,๓๒๐.๐๐
๒๖๗,๓๒๐.๐๐
๒๖๗,๓๒๐.๐๐

๓๔๑,๘๐๒.๐๐
๓๔๑,๘๐๒.๐๐
๓๔๑,๘๐๒.๐๐

๓๗๐,๐๘๐.๐๐
๓๗๐,๐๘๐.๐๐
๓๗๐,๐๘๐.๐๐

๔๐๐,๐๒๐.๐๐
๔๐๐,๐๒๐.๐๐
๔๐๐,๐๒๐.๐๐

๔๑๖,๖๔๐.๐๐
๔๑๖,๖๔๐.๐๐
๔๑๖,๖๔๐.๐๐

๔.๔๒
๔.๔๒
๔.๔๒

๔๔๓,๔๐๐
๔๔๓,๔๐๐
๔๔๓,๔๐๐

๗๘๐.๐๐

๙๐๐.๐๐

๘๒๖.๐๐

๑,๕๓๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

-

๕,๐๐๐

- ๕๖ ป ๒๕๕๒
คาตอบแทน(ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๗๘๐.๐๐
๔๕,๖๒๐.๐๐
๒๔๓,๒๔๒.๐๐
๒๘๘,๘๖๒.๐๐
๓๒,๒๙๕.๐๐
๑๔๖,๖๐๐.๐๐
๑๗๘,๘๙๕.๐๐
๒,๑๔๐.๐๐
๒,๑๔๐.๐๐
๔๗๐,๖๗๗.๐๐

๙๐๐.๐๐
๕๐,๔๓๖.๐๐
๕๐,๔๓๖.๐๐
๙๐,๐๒๙.๐๐
๑,๘๐๐.๐๐
๙๑,๘๒๙.๐๐
๒,๓๑๑.๒๐
๒,๓๑๑.๒๐
๑๔๕,๔๗๖.๒๐

๘๒๖.๐๐
๕๔,๖๗๖.๐๐
๑๐๙,๑๑๖.๐๐
๑๖๓,๗๙๒.๐๐
๒๔,๓๘๖.๐๐
๙๔,๐๐๐.๐๐
๑๑๘,๓๘๖.๐๐
๓,๒๔๙.๓๐
๓,๒๔๙.๓๐
๒๘๖,๒๕๓.๓๐

๑,๕๓๐.๐๐
๔๗,๖๓๐.๐๐
๗๓,๐๒๕.๐๐
๑๒๐,๖๕๕.๐๐
๑๘,๘๘๐.๐๐
๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๙๘,๘๘๐.๐๐
๓,๒๖๕.๙๐
๓,๒๖๕.๙๐
๓๒๔,๓๓๐.๙๐

๕,๐๐๐.๐๐
๖๕,๒๐๐.๐๐
๑๔๕,๐๐๐.๐๐
๒๑๐,๒๐๐.๐๐
๒๐๖,๐๐๐.๐๐
๒๐๖,๐๐๐.๐๐
๔,๒๐๐.๐๐
๔,๒๐๐.๐๐
๔๒๕,๔๐๐.๐๐

-๖.๑๘
๒๑.๘๔
๒๑.๘๔
๗.๕๒

๕,๐๐๐
๑๙๗,๒๐๐
๑๙๗,๒๐๐
๒๕๑,๐๐๐
๒๕๑,๐๐๐
๔,๒๐๐
๔,๒๐๐
๔๕๗,๔๐๐

๒๔๘,๐๐๐.๐๐
๒๔๘,๐๐๐.๐๐

๘๙๘,๐๐๐.๐๐
๘๙๘,๐๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

- ๕๗ ป ๒๕๕๒
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น(ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

รวมแผนงานสาธารณสุข

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๑๑๔,๐๐๐.๐๐
๑๑๔,๐๐๐.๐๐
๓๖๒,๐๐๐.๐๐

๘๙๘,๐๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๗๒๔,๓๕๐.๙๐

๗๐,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐
๙๑๒,๐๔๐.๐๐

๑๔.๒๘
๑๔.๒๘
๑๔.๒๘
๗.๕๓

๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๙๘๐,๘๐๐

๖.๓๔

๒,๗๑๑,๖๘๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐
๑,๑๐๙,๙๙๗.๐๐ ๑,๔๒๐,๒๗๘.๒๐ ๖๕๖,๓๓๓.๓๐

๒,๔๓๙,๕๕๒.๖๐ ๒,๓๖๗,๖๘๖.๙๐ ๑,๗๙๙,๑๔๓.๙๐ ๑,๗๖๘,๔๐๙.๕๐ ๒,๕๔๙,๙๐๐.๐๐

- ๕๘ รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ป ๒๕๕๒

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

แผนงานสังคมสงเคราะห;
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห;

งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
รวมหมวดคาตอบแทน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๕๙ ป ๒๕๕๒
หมวดคาใชสอย
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น(ทป)

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐

๙,๘๖๐.๐๐

๑๒,๙๗๒.๐๐

๓,๗๕๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐
-

-

๖๐,๐๐๐
-

- ๖๐ ป ๒๕๕๒

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐
๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐

๙,๘๖๐.๐๐
๙,๘๖๐.๐๐

๑๒,๙๗๒.๐๐
๑๒,๙๗๒.๐๐

๓,๗๕๐.๐๐
๓,๗๕๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห;

๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐

๙,๘๖๐.๐๐

๑๒,๙๗๒.๐๐

๓,๗๕๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐

-

๖๐,๐๐๐

๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐

๙,๘๖๐.๐๐

๑๒,๙๗๒.๐๐

๓,๗๕๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐

-

๖๐,๐๐๐

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห;

- ๖๑รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ป ๒๕๕๒

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๒๕๒,๑๘๐.๐๐
๒๕๒,๑๘๐.๐๐
๒๕๒,๑๘๐.๐๐

๒๗๖,๙๖๐.๐๐
๒๗๖,๙๖๐.๐๐
๒๗๖,๙๖๐.๐๐

๔.๐๒
๔.๐๒
๔.๐๒

๒๘๘,๑๒๐
๒๘๘,๑๒๐
๒๘๘,๑๒๐

แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร

๓๖๘,๕๒๐.๐๐
๓๖๘,๕๒๐.๐๐
๓๖๘,๕๒๐.๐๐

๒๐๔,๒๔๐.๐๐
๒๐๔,๒๔๐.๐๐
๒๐๔,๒๔๐.๐๐

๒๒๗,๑๙๐.๐๐
๒๒๗,๑๙๐.๐๐
๒๒๗,๑๙๐.๐๐

- ๖๒ ป ๒๕๕๒
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
คาตอบแทน (ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๕,๙๘๒.๐๐
๕,๙๘๒.๐๐
๒๖,๔๓๒.๔๙
๒๖,๔๓๒.๔๙
๗๑,๒๔๙.๐๔
๗๑,๒๔๙.๐๔
๘,๘๕๙.๖๐
๘,๘๕๙.๖๐
๑๑๒,๕๒๓.๑๓

๖,๓๐๔.๐๐
๖,๓๐๔.๐๐
๒๒,๒๖๔.๗๗
๒๒,๒๖๔.๗๗
๖๘,๗๔๓.๐๔
๒๑๐.๖๘
๖๘,๙๕๓.๗๒
๘,๘๖๖.๐๓
๘,๘๖๖.๐๓
๑๐๖,๓๘๘.๕๒

๓,๐๑๙.๐๐
๓,๐๑๙.๐๐
๑๒,๒๓๒.๙๑
๑๒,๒๓๒.๙๑
๑๖๔,๔๘๖.๕๒
๑๖๔,๔๘๖.๕๒
๘,๘๕๙.๖๐
๘,๘๕๙.๖๐
๑๘๘,๕๙๘.๐๓

๔,๐๐๔.๐๐
๔,๐๐๔.๐๐
๑๐,๘๔๙.๐๙
๑๐,๘๔๙.๐๙
๑๕๑,๑๓๐.๗๖
๑๕๑,๑๓๐.๗๖
๘,๖๓๘.๖๘
๘,๖๓๘.๖๘
๑๗๔,๖๒๒.๕๓

๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๖๕,๐๐๐.๐๐
๖๕,๐๐๐.๐๐
๒๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๓๒๘,๐๐๐.๐๐

-

๑๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓๒๘,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

- ๖๓ ป ๒๕๕๒
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น(ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน

๒,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
-

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔
๔๑,๕๐๐.๐๐
๔๑,๕๐๐.๐๐
๔๑,๕๐๐.๐๐
-

-

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๙,๔๐๐.๐๐
๙,๔๐๐.๐๐

-

-

-

๙,๔๐๐.๐๐
-

- ๖๔ ป ๒๕๕๒
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไป
งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เข5มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
คาตอบแทน(ทป)

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๔๘๓,๐๔๓.๑๓

๓๕๒,๑๒๘.๕๒

๔๑๕,๗๘๘.๐๓

๔๓๖,๒๐๒.๕๓

๖๐๔,๙๖๐.๐๐

๑.๘๔

๖๑๖,๑๒๐

๑๐๑,๘๗๐.๖๕
๑๐๑,๘๗๐.๖๕
๘๙,๒๒๒.๐๐
๘๙,๒๒๒.๐๐
๑๙๑,๐๙๒.๖๕

๑๓๓,๐๐๕.๔๗
๑๓๓,๐๐๕.๔๗
๙๖,๓๒๐.๐๐
๙๖,๓๒๐.๐๐
๒๒๙,๓๒๕.๔๗

๑๔๐,๔๐๐.๐๐
๑๔๐,๔๐๐.๐๐
๒๑๕,๙๑๓.๐๐
๒๑๕,๙๑๓.๐๐
๓๕๖,๓๑๓.๐๐

๑๗๕,๓๖๔.๐๐
๑๗๕,๓๖๔.๐๐
๒๕๘,๗๗๕.๙๓
๒๕๘,๗๗๕.๙๓
๔๓๔,๑๓๙.๙๓

๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๒๘๘,๐๐๐.๐๐
๒๘๘,๐๐๐.๐๐
๔๖๘,๐๐๐.๐๐

๒.๘๖
๒.๘๖
๖๒.๕
๖๒.๕
๓๙.๕๖

๑๘๕,๑๖๐
๑๘๕,๑๖๐
๔๖๘,๐๐๐
๔๖๘,๐๐๐
๖๕๓,๑๖๐

-

๑,๙๓๗.๐๐
-

๓,๘๗๔.๐๐
-

๓,๘๗๔.๐๐
-

๑๕,๐๐๐.๐๐
-

-

๑๕,๐๐๐

- ๖๕ ป ๒๕๕๒
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๕๓๖,๓๑๕.๐๐
๑๙๓,๓๖๑.๐๐
๗๒๙,๖๗๖.๐๐
๗๒๙,๖๗๖.๐๐

๑,๙๓๗.๐๐
๘๐,๗๑๐.๐๐
๕๘๐,๕๐๙.๐๐
๖๖๑,๒๑๙.๐๐
๖๖๓,๑๕๖.๐๐

๓,๘๗๔.๐๐
๗๖๗,๘๓๘.๐๐
๗๖๗,๘๓๘.๐๐
๗๗๑,๗๑๒.๐๐

๓,๘๗๔.๐๐
๘๔,๗๐๐.๐๐
๘๔,๗๐๐.๐๐
๘๘,๕๗๔.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐
๙๒๕,๐๐๐.๐๐
๙๒๕,๐๐๐.๐๐
๙๔๐,๐๐๐.๐๐

๒๕.๐๘
๒๕.๐๘
๒๔.๖๘

๑๕,๐๐๐
๑,๑๕๗,๐๐๐
๑,๑๕๗,๐๐๐
๑,๑๗๒,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

- ๖๖ ป ๒๕๕๒
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น (ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๑๕,๐๐๐.๐๐
๓๑๕,๐๐๐.๐๐
๓๑๕,๐๐๐.๐๐

-๔.๗๖
-๔.๗๖
-๔.๗๖

๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๒๓.๓๔

๒,๑๒๕,๑๖๐

๑๗.๗๕

๒,๗๔๑,๒๘๐

รวมงานสงเสริมและสนับสนุน ๙๒๐,๗๖๘.๖๕ ๘๙๒,๔๘๑.๔๗ ๑,๑๒๘,๐๒๕.๐๐ ๘๒๒,๗๑๓.๙๓ ๑,๗๒๓,๐๐๐.๐๐
ความเข5มแข็งของชุมชน
รวมแผนงานสร5างความ
๑,๔๐๓,๘๑๑.๗๘ ๑,๒๔๔,๖๐๙.๙๙ ๑,๕๔๓,๘๑๓.๐๓ ๑,๒๕๘,๙๑๖.๔๖ ๒,๓๒๗,๙๖๐.๐๐
เข5มแข็งของชุมชน

ป ๒๕๕๒
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมฯ
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร

๓๑๙,๑๖๓.๐๐
๓๑๙,๑๖๓.๐๐
๓๑๙,๑๖๓.๐๐

- ๖๗ รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

๓๘๓,๗๖๐.๐๐
๓๘๓,๗๖๐.๐๐
๓๘๓,๗๖๐.๐๐

๘๕,๐๓๒.๐๐
๘๕,๐๓๒.๐๐
๒๖๖,๔๑๐.๐๐
๒๖๖,๔๑๐.๐๐
๓๕๑,๔๔๒.๐๐

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๑๘๐,๓๕๒.๐๐
๑๘๐,๓๕๒.๐๐
๓๑๑,๘๘๘.๐๐
๓๑๑,๘๘๘.๐๐
๔๙๒,๒๔๐.๐๐

๒๓๕,๕๒๐.๐๐
๒๓๕,๕๒๐.๐๐
๒๗๔,๐๐๐.๐๐
๒๗๔,๐๐๐.๐๐
๕๐๙,๕๒๐.๐๐

๖.๙๘
๖.๙๘
-๒๘.๕๒
-๒๘.๕๒
-๑๒.๑๑

๒๕๑,๙๖๐
๒๕๑,๙๖๐
๑๙๕,๘๔๐
๑๙๕,๘๔๐
๔๔๗,๘๐๐

- ๖๘ ป ๒๕๕๒
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
คาตอบแทน (ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

๙,๐๐๐.๐๐
๙,๐๐๐.๐๐
๑๘๗,๒๙๙.๑๐
๑๘๗,๒๙๙.๑๐
๑๙๖,๒๙๙.๑๐

๑๘,๔๔๖.๐๐
๓๘,๐๐๐.๐๐
๕๖,๔๔๖.๐๐
๑๓๘,๗๔๘.๐๐
๔๗,๗๕๐.๐๐
๑๘๖,๔๙๘.๐๐
๑๙๕,๘๑๕.๔๑
๑๙๕,๘๑๕.๔๑
๔๓๘,๗๕๙.๔๑

๑๕๐,๘๐๕.๐๐
๑๕๐,๘๐๕.๐๐
๒๕๐,๐๐๘.๒๒
๒๕๐,๐๐๘.๒๒
๔๐๐,๘๑๓.๒๒

-

-

๙๙,๘๐๐.๐๐

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

๔๖,๗๒๔.๐๐
๕๓๗,๐๐๐.๐๐
๔๖,๗๒๔.๐๐
๕๓๗,๐๐๐.๐๐
๓๐๖,๘๓๘.๐๐ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๐๖,๘๓๘.๐๐ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๓๘,๘๗๙.๙๕ ๓๔๕,๐๐๐.๐๐
๒๓๘,๘๗๙.๙๕ ๓๔๕,๐๐๐.๐๐
๕๙๒,๔๔๑.๙๕ ๑,๒๙๒,๐๐๐.๐๐
-

-

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๒๘.๙๘
๒๘.๙๘
๗.๗๓

๕๓๗,๐๐๐
๕๓๗,๐๐๐
๔๑๐,๐๐๐
๔๑๐,๐๐๐
๔๔๕,๐๐๐
๔๔๕,๐๐๐
๑,๓๙๒,๐๐๐

-

-

- ๖๙ ป ๒๕๕๒
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น(ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

๙๙,๘๐๐.๐๐
๙๙,๘๐๐.๐๐

๒๘๔,๙๐๐.๐๐
๒๘๔,๙๐๐.๐๐
๒๘๔,๙๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๗๗,๐๐๐.๐๐
๒๗๗,๐๐๐.๐๐

๒๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๑๕,๐๐๐.๐๐

๑๐๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๕,๐๐๐.๐๐

๘๐,๐๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐.๐๐

๖๕,๐๐๐.๐๐
๖๕,๐๐๐.๐๐

-

๖๕,๐๐๐
๖๕,๐๐๐

- ๗๐ ป ๒๕๕๒
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมฯ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

๒๗๗,๐๐๐.๐๐ ๒๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐.๐๐
๖๕,๐๐๐.๐๐
๗๙๒,๔๖๒.๑๐ ๑,๐๓๗,๕๑๙.๔๑ ๙๕๗,๐๕๕.๒๒ ๑,๔๔๙,๕๘๑.๙๕ ๑,๘๖๖,๕๒๐.๐๐

-

-

-

-

-

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๒.๐๕

๖๕,๐๐๐
๑,๙๐๔,๘๐๐

-

-

- ๗๑ ป ๒๕๕๒
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
คาตอบแทน (ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

๖๒๗,๙๙๐.๐๐
๑๒๘,๐๕๗.๐๐
๗๕๖,๐๔๗.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐
๗๖๒,๐๔๗.๐๐

๓๗๙,๗๑๓.๐๐
๑๒๐,๐๓๐.๐๐
๔๙๙,๗๔๓.๐๐
๖,๓๐๐.๐๐
๖,๓๐๐.๐๐
๕๐๖,๐๔๓.๐๐

๔๒๖,๙๖๗.๐๐
๑๕,๗๐๐.๐๐
๔๔๒,๖๖๗.๐๐
๒,๘๒๐.๐๐
๒,๘๒๐.๐๐
๔๔๕,๔๘๗.๐๐

-

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๔๖๒,๑๔๐.๐๐ ๙๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๖๙๘.๐๐
๖๗๐,๐๐๐.๐๐
๔๗๗,๘๓๘.๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ -๔๔.๘๑
๒๒๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
-๘๐
๒๒๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
-๘๐
๔๗๘,๐๕๘.๐๐ ๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ -๔๕.๘๖

๘๙๔,๐๐๐
๘๙๔,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๙๐๔,๐๐๐

ป ๒๕๕๕

-

ป ๒๕๕๖

-

-

๗,๘๐๐

- ๗๒ ป ๒๕๕๒
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น(ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

๔๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๕๐,๐๐๐.๐๐

-

-

-

๗,๘๐๐
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๗๓ ป ๒๕๕๒
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท5องถิ่น
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

๗๖๒,๐๔๗.๐๐

๕๐๖,๐๔๓.๐๐

๘๙๕,๔๘๗.๐๐

-

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๔๗๘,๐๕๘.๐๐ ๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ -๖๓.๓๖

๙๑๑,๘๐๐

ป ๒๕๕๕

-

ป ๒๕๕๖

-

-

-

- ๗๔ ป ๒๕๕๒
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
คาตอบแทน (ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๑๑๔,๙๓๘.๐๐
๔๘๗,๙๖๐.๘๑
๖๐๒,๘๙๘.๘๑
๖๐๒,๘๙๘.๘๑

๑๐๒,๓๐๐.๐๐
๕๖๔,๙๐๔.๑๒
๖๖๗,๒๐๔.๑๒
๖๖๗,๒๐๔.๑๒

๑๑๘,๓๖๕.๐๐
๕๗๓,๔๘๙.๓๗
๖๙๑,๘๕๔.๓๗
๖๙๑,๘๕๔.๓๗

๑๒๑,๖๐๐.๐๐
๔๕๕,๑๕๘.๓๘
๕๗๖,๗๕๘.๓๘
๕๗๖,๗๕๘.๓๘

๒๐๖,๐๐๐.๐๐
๒๐๖,๐๐๐.๐๐
๒๐๖,๐๐๐.๐๐

๓๒๕.๒๔
๓๒๕.๒๔
๓๒๕.๒๔

๘๗๖,๐๐๐
๘๗๖,๐๐๐
๘๗๖,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

- ๗๕ ป ๒๕๕๒
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น(ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๗๖ ป ๒๕๕๒
รวมงบเงินอุดหนุน

-

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔
-

-

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท5องถิ่น ๖๐๒,๘๙๘.๘๑ ๖๖๗,๒๐๔.๑๒ ๖๙๑,๘๕๔.๓๗ ๕๗๖,๗๕๘.๓๘ ๒๐๖,๐๐๐.๐๐ ๓๒๕.๒๔ ๘๗๖,๐๐๐
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ ๒,๑๕๗,๔๐๗.๙๑ ๒,๒๑๐,๗๖๖.๕๓ ๒,๕๔๔,๓๙๖.๕๙ ๒,๕๐๔,๓๙๘.๓๓ ๓,๗๔๒,๕๒๐.๐๐ -๑.๓๓ ๓,๖๙๒,๖๐๐
นันทนาการ

- ๗๗ รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ป ๒๕๕๒
แผนงานการพาณิชย;
งานตลาดสด
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร

-

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

-

-

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

- ๗๘ ป ๒๕๕๒
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
คาตอบแทน (ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๓,๙๔๗.๐๐
๓,๙๔๗.๐๐
๘,๑๕๐.๐๐
๗๐,๑๙๘.๐๐
๗๘,๓๔๘.๐๐
๒๗๔,๖๗๘.๒๑
๒๗๔,๖๗๘.๒๑
๓๕๖,๙๗๓.๒๑

๓,๑๐๓.๐๐
๓,๑๐๓.๐๐
๘,๙๑๐.๐๐
๘,๙๑๐.๐๐
๒๒๐,๙๖๓.๒๗
๒๐,๗๗๑.๑๐
๒๔๑,๗๓๔.๓๗
๒๕๓,๗๔๗.๓๗

๑๒,๖๗๐.๐๐
๑๒,๖๗๐.๐๐
๒๓๑,๕๔๕.๘๗
๒๓๑,๕๔๕.๘๗
๒๔๔,๒๑๕.๘๗

๔,๘๐๐.๐๐
๔,๘๐๐.๐๐
๓,๔๘๐.๐๐
๖,๐๐๐.๐๐
๙,๔๘๐.๐๐
๒๕๘,๗๙๙.๓๐
๒๕๘,๗๙๙.๓๐
๒๗๓,๐๗๙.๓๐

๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๕,๐๐๐.๐๐
๒๘๘,๐๐๐.๐๐
๒๘๘,๐๐๐.๐๐
๓๘๘,๐๐๐.๐๐

๖.๖๖
๑.๒๘

๒๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๘๘,๐๐๐
๒๘๘,๐๐๐
๓๙๓,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

- ๗๙ ป ๒๕๕๒
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น(ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

๘๒,๕๐๐.๐๐
๘๒,๕๐๐.๐๐
๘๒,๕๐๐.๐๐

๘๙๗,๐๐๐.๐๐
๘๙๗,๐๐๐.๐๐
๘๙๗,๐๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๘๐ ป ๒๕๕๒
รวมงานตลาดสด
งานโรงฆาสัตว;
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๑,๒๘๕,๐๐๐.๐๐ -๖๙.๔๑

๓๙๓,๐๐๐

ป ๒๕๕๖

๓๕๖,๙๗๓.๒๑

๒๕๓,๗๔๗.๓๗

๒๔๔,๒๑๕.๘๗

๓๕๕,๕๗๙.๓๐

๒๓๒,๒๘๐.๐๐
๒๓๒,๒๘๐.๐๐
-

๒๙๙,๕๘๐.๐๐
๒๙๙,๕๘๐.๐๐
-

๓๒๕,๒๐๐.๐๐
๓๒๕,๒๐๐.๐๐
-

๓๕๒,๗๔๐.๐๐
๓๕๒,๗๔๐.๐๐
-

๓๖๙,๔๘๐.๐๐
๓๖๙,๔๘๐.๐๐
-

๗.๑๗
๗.๑๗
-

๓๙๖,๐๐๐
๓๙๖,๐๐๐
-

๑๓๑,๖๐๐.๐๐

๑๕๗,๙๒๐.๐๐

๑๖๑,๐๔๐.๐๐

๒๐๓,๐๔๐.๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๓๑,๖๐๐.๐๐

๑๕๗,๙๒๐.๐๐

๑๖๑,๐๔๐.๐๐

๒๐๓,๐๔๐.๐๐

-

-

-

๓๖๓,๘๘๐.๐๐

๔๕๗,๕๐๐.๐๐

๔๘๖,๒๔๐.๐๐

๕๕๕,๗๘๐.๐๐

๓๖๙,๔๘๐.๐๐

๗.๑๗

๓๙๖,๐๐๐

๘,๐๕๐.๐๐

๕,๔๕๐.๐๐

๖,๖๐๐.๐๐

๖,๖๐๐.๐๐

๖,๐๐๐.๐๐

-

๖,๐๐๐

- ๘๑ ป ๒๕๕๒
คาตอบแทน (ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๘,๐๕๐.๐๐
๗๐๐.๐๐
๖๗,๔๓๐.๐๐
๖๘,๑๓๐.๐๐
๔๗,๑๐๘.๐๐
๙๗,๙๒๗.๐๐
๑๔๕,๐๓๕.๐๐
๕๗,๓๗๙.๑๑
๕๗,๓๗๙.๑๑
๒๗๘,๕๙๔.๑๑

๕,๔๕๐.๐๐
๕,๘๑๕.๐๐
๕๗,๙๑๗.๐๐
๖๓,๗๓๒.๐๐
๗๒,๐๖๖.๐๙
๗๒,๐๖๖.๐๙
๑๔๑,๒๔๘.๐๙

๖,๖๐๐.๐๐
๘๐๐.๐๐
๘๐๐,๐๐
๑,๔๔๐.๐๐
๘๓,๘๖๗.๐๐
๘๕,๓๐๗.๐๐
๖๖,๕๗๗.๔๑
๖๖,๕๗๗.๔๑
๑๕๙,๒๘๔.๔๑

๖,๖๐๐.๐๐
๓๓,๒๘๘.๐๐
๓๓,๒๘๘.๐๐
๑,๔๓๕.๐๐
๘๓,๑๓๒.๐๐
๘๔,๕๖๗.๐๐
๔๙,๙๑๑.๘๗
๔๙,๙๑๑.๘๗
๑๗๔,๓๖๖.๘๗

๖,๐๐๐.๐๐
๒๘๓,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๓๓,๐๐๐.๐๐
๔๒,๐๐๐.๐๐
๖๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๗,๐๐๐.๐๐
๗๖,๔๐๐.๐๐
๗๖,๔๐๐.๐๐
๕๒๒,๔๐๐.๐๐

๑๑.๔๑
-๑๔.๐๑
๔.๔๐

๖,๐๐๐
๓๗๑,๐๐๐
๓๗๑,๐๐๐
๙๒,๐๐๐
๙๒,๐๐๐
๗๖,๔๐๐
๗๖,๔๐๐
๕๔๕,๔๐๐

-

-

๘,๕๐๐.๐๐

-

-

-

๑๑,๐๐๐

- ๘๒ ป ๒๕๕๒
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น(ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานโรงฆาสัตว;
รวมแผนงานการพาณิชย;

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

๘,๕๐๐.๐๐
๘,๕๐๐.๐๐

-

-

-

๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

๖๔๒,๔๗๔.๑๑
๙๙๙,๔๔๗.๓๒

๕๙๘,๗๔๘.๐๙
๘๕๒,๔๙๕.๔๖

๖๕๔,๐๒๔.๔๑ ๗๓๐,๑๔๖.๘๗ ๘๙๑,๘๘๐.๐๐
๖.๗๘
๙๕๒,๔๐๐
๘๙๘,๒๔๐.๒๘ ๑,๐๘๕,๗๒๖.๑๗ ๒,๑๗๖,๘๘๐.๐๐ -๓๘.๑๙ ๑,๓๔๕,๔๐๐

- ๘๓ รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ป ๒๕๕๒
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร

๖๑๘,๙๘๐.๐๐
๖๑๘,๙๘๐.๐๐
๖๑๘,๙๘๐.๐๐

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

๖๘๘,๔๔๐.๐๐
๖๘๘,๔๔๐.๐๐
๖๘๘,๔๔๐.๐๐

๗๓๘,๕๔๐.๐๐
๗๓๘,๕๔๐.๐๐
๗๓๘,๕๔๐.๐๐

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๗๙๓,๑๓๐.๐๐
๗๙๓,๑๓๐.๐๐
๗๙๓,๑๓๐.๐๐

๘๐๒,๘๐๐.๐๐
๘๐๒,๘๐๐.๐๐
๘๐๒,๘๐๐.๐๐

-๗.๕๑
-๗.๕๑
-๗.๕๑

๗๔๒,๔๔๐
๗๔๒,๔๔๐
๗๔๒,๔๔๐

- ๘๔ ป ๒๕๕๒
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
คาตอบแทน (ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๑๕,๗๑๒.๐๐
๑๕,๗๑๒.๐๐
๕,๒๔๑.๕๐
๕,๒๔๑.๕๐
๕๓,๔๖๔.๐๐
๕๓,๔๖๔.๐๐
๘,๘๕๙.๖๐
๘,๘๕๙.๖๐
๘๓,๒๗๗.๑๐

๖,๖๖๕.๐๐
๖,๖๖๕.๐๐
๙๕๐,๐๐
๒๒๓,๗๕๐.๐๐
๒๒๔,๗๐๐.๐๐
๔๗,๒๑๒.๐๐
๑,๗๔๐.๐๐
๔๘,๙๕๒.๐๐
๘,๘๕๙.๖๐
๘,๘๕๙.๖๐
๒๘๙,๑๗๖.๖๐

๑๓,๘๗๔.๐๐
๑๓,๘๗๔.๐๐
๑๑,๘๕๔.๐๐
๑๑,๘๕๔.๐๐
๓๔,๖๘๖.๐๐
๓๔,๖๘๖.๐๐
๘,๔๕๒.๓๒
๘,๔๕๒.๓๒
๖๘,๘๖๖.๓๒

๒๗,๓๙๖.๕๐
๒๗,๓๙๖.๕๐
๗,๗๕๐.๐๐
๗,๗๕๐.๐๐
๒๙,๘๑๐.๐๐
๒๙,๘๑๐.๐๐
๘,๗๓๓.๓๖
๘,๗๓๓.๓๖
๗๓,๖๘๙.๘๖

๗๒,๐๐๐.๐๐
๗๒,๐๐๐.๐๐
๓๗,๐๐๐.๐๐
๓๗,๐๐๐.๐๐
๕๓,๐๐๐.๐๐
๕๓,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๗๗,๐๐๐.๐๐

-๘๓.๓๓
-๘๓.๓๓
๑๓๖.๔๘
๑๓๖.๔๘
-๕.๓๖

๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๘๗,๕๐๐
๘๗,๕๐๐
๕๓,๐๐๐
๕๓,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๖๗,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

- ๘๕ ป ๒๕๕๒
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น(ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๗๐๒,๒๕๗.๑๐

๙๗๗,๖๑๖.๖๐

๓๑,๐๐๐.๐๐
๓๑,๐๐๐.๐๐
๓๑,๐๐๐.๐๐
๘๓๘,๔๐๖.๓๒

๘๖๖,๘๑๙.๘๖

๙๗๙,๘๐๐.๐๐

-๗.๑๓

๙๐๙,๙๔๐

- ๘๖ ป ๒๕๕๒

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

งานไฟฟCาถนน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
๑,๐๓๓,๗๔๕.๐๐ ๑,๒๔๔,๙๐๓.๐๐ ๙๘๐,๖๘๑.๐๐ ๑,๑๐๐,๕๐๘.๐๐ ๑,๑๑๙,๒๔๐.๐๐
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
๑,๐๓๓,๗๔๕.๐๐ ๑,๒๔๔,๙๐๓.๐๐ ๙๘๐,๖๘๑.๐๐ ๑,๑๐๐,๕๐๘.๐๐ ๑,๑๑๙,๒๔๐.๐๐
หมวด คาจางประจํา
๒๗๔,๔๘๐.๐๐ ๓๓๕,๔๐๐.๐๐ ๓๕๓,๖๔๐.๐๐ ๓๖๗,๑๙๗.๐๐ ๓๖๗,๐๐๘.๐๐
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา ๒๗๔,๔๘๐.๐๐ ๓๓๕,๔๐๐.๐๐ ๓๕๓,๖๔๐.๐๐ ๓๖๗,๑๙๗.๐๐ ๓๖๗,๐๐๘.๐๐
หมวด คาจางชั่วคราว
๘๒๙,๖๐๐.๐๐ ๑,๐๘๔,๕๘๒.๐๐ ๑,๑๔๗,๔๘๗.๐๐ ๑,๓๒๐,๔๗๐.๐๐ ๕๔๐,๐๐๐.๐๐
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว ๘๒๙,๖๐๐.๐๐ ๑,๐๘๔,๕๘๒.๐๐ ๑,๑๔๗,๔๘๗.๐๐ ๑,๓๒๐,๔๗๐.๐๐ ๕๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร
๒,๑๓๗,๘๒๕.๐๐ ๒,๖๖๔,๘๘๕.๐๐ ๒,๔๘๑,๘๐๘.๐๐ ๒,๗๘๘,๑๗๕.๐๐ ๒,๐๒๖,๒๔๘.๐๐
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
๕๐,๑๑๐.๐๐
๓๕,๖๘๗.๐๐
๑๙๕,๖๘๖.๕๐
๙๙,๙๔๗.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
คาตอบแทน (ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
๕๐,๑๑๐.๐๐
๓๕,๖๘๗.๐๐
๑๙๕,๖๘๖.๕๐
๙๙,๙๔๗.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๑๐.๗๙
๑๐.๗๙
๓.๘๘
๓.๘๘
-๒๐

๑,๒๔๐,๐๘๐
๑,๒๔๐,๐๘๐
๓๘๑,๒๕๒
๓๘๑,๒๕๒
๔๓๒,๐๐๐

-

-

-๒๐
๑.๓๓

๔๓๒,๐๐๐
๒,๐๕๓,๓๓๒

๕
๕

๑๐๕,๐๐๐
๑๐๕,๐๐๐

- ๘๗ ป ๒๕๕๒
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๑๙๖,๒๘๔.๙๕ ๑๒๒,๕๙๔.๘๓ ๑๙๐,๑๕๖.๖๐ ๑๗๕,๐๖๖.๘๗ ๑,๔๖๒,๐๐๐.๐๐
๑,๗๑๒,๐๐๐
๕,๐๘๐.๐๐
๑๘๙.๐๐
๑๗๑,๐๐๐.๐๐
๒๐๑,๓๖๔.๙๕ ๑๒๒,๗๘๓.๘๓ ๑๙๐,๑๕๖.๖๐ ๑๗๕,๐๖๖.๘๗ ๑,๖๓๓,๐๐๐.๐๐ ๔.๘๓ ๑,๗๑๒,๐๐๐
๘๐๘,๔๘๙.๗๗ ๙๑๙,๗๘๒.๕๒ ๘๓๖,๖๓๕.๒๘ ๑,๑๘๖,๓๐๙.๗๒ ๑,๕๒๘,๐๐๐.๐๐
๑,๕๒๘,๐๐๐
๓๑๓,๖๓๕.๐๐ ๓๔๘,๘๗๒.๐๐
๓๙๙,๐๘๐.๐๐
๑,๑๒๒,๑๒๔.๗๗ ๑,๒๖๘,๖๕๔.๕๒ ๘๓๖,๖๓๕.๒๘ ๑,๑๘๖,๓๐๙.๗๒ ๑,๙๒๗,๐๘๐.๐๐ -๒๐.๗๐ ๑,๕๒๘,๐๐๐
๘๐๘,๔๘๙.๗๗
๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐
๑,๓๗๓,๕๙๙.๗๒ ๑,๔๒๗,๑๒๕.๓๕ ๑,๒๒๒,๔๗๘.๓๘ ๑,๔๖๑,๓๒๓.๕๙ ๓,๖๘๕,๐๘๐.๐๐ -๙.๒๒ ๓,๓๔๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๗,๙๖๐.๐๐
๑๐๓,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๗,๙๖๐.๐๐
๑๐๓,๐๐๐.๐๐
๖,๙๔๙,๐๐๐.๐๐ ๙๗๓,๐๐๐.๐๐ ๙๕๐,๐๐๐.๐๐
๒,๗๔๑,๐๐๐.๐๐ ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๙๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๗๔๑,๐๐๐.๐๐ ๗,๑๕๒,๐๐๐.๐๐ ๖,๖๗๓,๐๐๐.๐๐ ๔,๘๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๗๖๑,๐๐๐.๐๐ ๗,๑๕๒,๐๐๐.๐๐ ๖,๗๓๐,๙๖๐.๐๐ ๔,๘๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๐๓,๐๐๐.๐๐

-

-

- ๘๘ ป ๒๕๕๒
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น(ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟCาถนน
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน(ทป)
รวมหมวดเงินเดือน

-

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔
-

-

๓๔,๘๕๕.๑๒
๑,๔๗๙,๙๔๙.๓๓
๒๗๗,๑๓๐.๐๐
๑,๕๑๔,๘๐๔.๔๕
๒๗๗,๑๓๐.๐๐
๑,๕๑๔,๘๐๔.๔๕
๒๗๗,๑๓๐.๐๐
๗,๗๘๗,๒๒๙.๑๗ ๑๑,๒๔๔,๐๑๐.๓๕ ๑๐,๗๑๒,๓๗๖.๓๘
-

-

-

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๓๖๔,๔๙๘.๕๙ ๖,๘๑๔,๓๒๘.๐๐ -๒๐.๗๗ ๕,๓๙๘,๓๓๒
-

-

-

-

- ๘๙ ป ๒๕๕๒
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา(ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว(ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
คาตอบแทน(ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๑๒๘,๓๘๔.๐๐
๑๒๘,๓๘๔.๐๐
๓๒๘,๑๓๕.๐๐
๓๒๘,๑๓๕.๐๐
๔๕๖,๕๑๙.๐๐

๑๕๓,๗๕๐.๐๐
๑๕๓,๗๕๐.๐๐
๓๙๑,๕๒๐.๐๐
๓๙๑,๕๒๐.๐๐
๕๔๕,๒๗๐.๐๐

๑๕๙,๐๒๔.๐๐
๑๕๙,๐๒๔.๐๐
๕๒๕,๐๕๙.๐๐
๕๒๕,๐๕๙.๐๐
๖๘๔,๐๘๓.๐๐

๑๖๑,๕๓๘.๐๐
๑๖๑,๕๓๘.๐๐
๕๙๔,๔๘๔.๐๐
๕๙๔,๔๘๔.๐๐
๗๕๖,๐๒๒.๐๐

๑๖๓,๑๑๖.๐๐
๑๖๓,๑๑๖.๐๐
๓๒๔,๐๐๐.๐๐
๓๒๔,๐๐๐.๐๐
๔๘๗,๑๑๖.๐๐

๑.๙๒
๑.๙๒
-๖๕.๘๗

๑๖๖,๒๔๘
๑๖๖,๒๔๘
๑๖๖,๒๔๘

๑๗,๖๐๐.๐๐
๑๗,๖๐๐.๐๐
๒๔,๖๒๐.๐๐
๑๒๖,๑๙๐.๐๐
๑๕๐,๘๑๐.๐๐
๗๔,๔๓๘.๐๐
๑๑๕,๔๕๐.๐๐
๑๘๙,๘๘๘.๐๐

๑๒,๑๖๐.๐๐
๕,๘๘๐.๐๐
๑๘,๐๔๐.๐๐
๙,๗๐๐.๐๐
๙,๗๐๐.๐๐
๒๒,๙๗๐.๐๐
๔๑,๕๙๘.๐๐
๖๔,๕๖๘.๐๐

๘,๕๔๕.๐๐
๘,๕๔๕.๐๐
๘,๐๕๐.๐๐
๘,๐๕๐.๐๐
๑๐๔,๒๔๘.๐๑
๑๐๔,๒๔๘.๐๑

๑๕,๓๒๐.๐๐
๑๕,๓๒๐.๐๐
๔๘,๖๙๐.๐๐
๔๘,๖๙๐.๐๐
๙๖,๗๑๓.๐๐
๙๖,๗๑๓.๐๐

๔๕,๐๐๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
๕๙๑,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๕๙๓,๐๐๐.๐๐
๑๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๓๐,๐๐๐.๐๐

-๐.๓๓
-

๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๕๙๑,๐๐๐
๕๙๑,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐

- ๙๐ ป ๒๕๕๒
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ท)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น(ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๑๓,๑๔๖.๒๓
๑๓,๑๔๖.๒๓
๓๗๑,๔๔๔.๒๓

๑๘,๒๑๒.๒๖
๑๘,๒๑๒.๒๖
๑๑๐,๕๒๐.๒๖

๒๐,๑๑๐.๒๘
๒๐,๑๑๐.๒๘
๑๔๐,๙๕๓.๒๙

๒๒,๘๔๘.๐๒
๒๒,๘๔๘.๐๒
๑๘๓,๕๗๑.๐๒

๗๖๘,๐๐๐.๐๐

๓.๖๔

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๗๙๖,๐๐๐

๒๔,๐๐๐.๐๐
๒๔,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๒๔,๐๐๐.๐๐

๓๙,๙๐๐.๐๐
๓๙,๙๐๐.๐๐
๓๙,๙๐๐.๐๐

๓๘,๐๐๐.๐๐
๓๘,๐๐๐.๐๐
๓๘,๐๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๙๑ ป ๒๕๕๒
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

๑,๐๕๑,๙๖๓.๒๓ ๖๙๕,๖๙๐.๒๖

๘๖๓,๐๓๖.๒๙

ประมาณการ
ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๙๓๙,๕๙๓.๐๒ ๑,๒๕๕,๑๑๖.๐๐ -๒๓.๓๓

๙๖๒,๒๔๘

ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

๕๑๕,๒๘๐.๐๐ ๖๔๕,๒๓๔.๐๐ ๖๘๐,๑๖๐.๐๐ ๗๑๗,๐๔๘.๐๐ ๗๒๖,๓๓๖.๐๐
๕๑๕,๒๘๐.๐๐ ๖๔๕,๒๓๔.๐๐ ๖๘๐,๑๖๐.๐๐ ๗๑๗,๐๔๘.๐๐ ๗๒๖,๓๓๖.๐๐
๑,๗๙๖,๐๓๔.๐๐ ๒,๒๑๘,๖๓๗.๐๐ ๒,๒๔๑,๓๑๕.๐๐ ๒,๖๘๖,๙๔๗.๐๐
๑,๗๙๖,๐๓๔.๐๐ ๒,๒๑๘,๖๓๗.๐๐ ๒,๒๔๑,๓๑๕.๐๐ ๒,๖๘๖,๙๔๗.๐๐
๒,๓๑๑,๓๑๔.๐๐ ๒,๘๖๓,๘๗๑.๐๐ ๒,๙๒๑,๔๗๕.๐๐ ๓,๔๐๓,๙๙๕.๐๐ ๗๒๖,๓๓๖.๐๐

-๐.๐๐๓ ๗๒๖,๓๑๒
-๐.๐๐๓ ๗๒๖,๓๑๒
๓๙๖,๐๐๐
๓๙๖,๐๐๐
๕๔.๕๑ ๑,๑๒๒,๓๑๒

- ๙๒ ป ๒๕๕๒
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
คาตอบแทน (ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

๒๐๑,๖๐๐.๐๐ ๒๘๑,๔๐๐.๐๐ ๒๖๙,๑๐๐.๐๐ ๑๘๔,๓๕๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๘๗,๔๕๐.๐๐
๒๐๑,๖๐๐.๐๐ ๒๘๑,๔๐๐.๐๐ ๒๖๙,๑๐๐.๐๐ ๒๗๑,๘๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๑,๒๕๙.๓๙
๒๒๑,๒๒๕.๓๒ ๕๙๐,๓๓๑.๓๒ ๒๒๙,๘๗๔.๗๑ ๓,๔๑๓,๐๐๐.๐๐
๗๖๗,๘๙๘.๐๐
๔๗,๙๑๕.๐๐
๔๑,๑๙๕.๐๐
๒๓๘,๖๕๐.๐๐
๗๘๙,๑๕๗.๓๙ ๒๖๙,๑๔๐.๓๒ ๖๓๑,๕๒๖.๓๒ ๔๖๘,๕๒๔.๗๑ ๓,๔๑๓,๐๐๐.๐๐
๕๘๑,๑๗๕.๐๒ ๘๗๔,๑๖๑.๗๘ ๖๗๑,๔๐๐.๖๒ ๕๒๒,๓๖๙.๔๒ ๘๘๖,๐๐๐.๐๐
๒๖๙,๗๑๒.๐๐ ๑๔๔,๑๘๒.๔๖ ๓๑๐,๓๙๑.๙๐ ๔๙๓,๘๙๔.๕๒
๘๕๐,๘๘๗.๐๒ ๑,๐๑๘,๓๔๔.๒๔ ๙๘๑,๗๙๒.๕๒ ๑,๐๑๖,๒๖๓.๙๔ ๘๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๘๔๑,๖๔๔.๔๑ ๑,๕๖๘,๘๘๔.๕๖ ๑,๘๘๒,๔๑๘.๘๔ ๑,๗๕๖,๕๘๘.๖๕ ๔,๓๔๙,๐๐๐.๐๐
-

-

-

-

-

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๔๐
๔๐
๕.๒๔
๕.๒๔
๓๙.๓๙
๓๙.๓๙
๑๒.๖๐

๗๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๓,๕๙๒,๐๐๐
๓,๕๙๒,๐๐๐
๑,๒๓๕,๐๘๐
๑,๒๓๕,๐๘๐
๔,๘๙๗,๐๘๐

-

-

- ๙๓ ป ๒๕๕๒
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น(ทป)
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

๖๗๘,๐๐๐.๐๐
๖๗๘,๐๐๐.๐๐
๖๗๘,๐๐๐.๐๐

-

-

๖๐๙,๐๐๐.๐๐
๖๐๙,๐๐๐.๐๐
๖๐๙,๐๐๐.๐๐

-

-

๓๙,๖๐๐
๓๙,๖๐๐
๓๙,๖๐๐

-

-

-

-

-

-

-

๑๙.๓๘

๖,๐๕๘,๙๙๒

๔,๘๓๐,๙๕๘.๔๑ ๔,๔๓๒,๗๕๕.๕๖ ๔,๘๐๓,๘๙๓.๘๔ ๕,๗๖๙,๕๘๓.๖๕ ๕,๐๗๕,๓๓๖.๐๐

- ๙๔ ป ๒๕๕๒
งานบําบัดน้ําเสีย
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน (ทป)
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
คาจางประจํา (ทป)
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
คาจางชั่วคราว (ทป)
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
คาตอบแทน (ทป)
รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๙๕ -

หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ทป)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ทป)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ทป)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน

ป ๒๕๕๒

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

๙๘๐.๐๐
๙๘๐.๐๐
๙๘๐.๐๐

๒,๗๔๐.๐๐
๒,๗๔๐.๐๐
๒,๗๔๐.๐๐

-

-

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

๑๓,๐๐๐.๐๐
๑๓,๐๐๐.๐๐
๓๓๐.๐๐
๓๓๐.๐๐
๑๓,๓๓๐.๐๐

๑๒,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐

๖๖.๖๖
๖๖.๖๖
๕๓.๓๓

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒๓,๐๐๐

-

-

-

-

-

- ๙๖ รายจายจริง
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รายจายอื่น(ทป)
รวมหมวดรายจาย
อื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ทป)
รวมหมวดเงิน
อุดหนุน

ประมาณการ

ป ๒๕๕๒

ป ๒๕๕๓

ป ๒๕๕๔

ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบําบัดน้ําเสีย
๙๘๐.๐๐
๒,๗๔๐.๐๐
๑๓,๓๓๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๕๓.๓๓
๒๓,๐๐๐
รวมแผนงานเคหะและ
๑๔,๓๗๓,๓๘๗.๙๑ ๑๗,๓๕๒,๘๑๒.๗๗ ๑๗,๒๑๗,๗๑๒.๘๓ ๑๗,๙๕๓,๘๒๕.๑๒ ๑๔,๑๓๙,๕๘๐.๐๐ -๕.๕๖ ๑๓,๓๕๒,๕๑๒
ชุมชน

- ๙๗ รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ป ๒๕๕๒
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
รวมหมวดเงินเดือน
หมวด คาจางประจํา
รวมหมวดคาจางประจํา
หมวด คาจางชั่วคราว
รวมหมวดคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวด คาตอบแทน
รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๙๘ ป ๒๕๕๒
หมวดคาใชสอย
คาใชสอย (ท)
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุ (ท)
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (ท)
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑE
คาครุภัณฑE (ทป)
รวมหมวดคาครุภัณฑE
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ทป)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๙๙ ป ๒๕๕๒
งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบรายจายงบกลาง
หมวดรายจายงบกลาง
รายจายงบกลาง(ทป)
รวมหมวดรายจายงบกลาง
รวมงบรายจายงบกลาง
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

รายจายจริง
ป ๒๕๕๓
ป ๒๕๕๔

ประมาณการ
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ยอดตาง
( %)

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

๑,๙๑๑,๐๐๖.๒๕
๑,๙๘๔,๓๙๓.๕๐
๓,๘๙๕,๓๙๙.๗๕
๓,๘๙๕,๓๙๙.๗๕

๒,๓๐๐,๙๒๓.๐๐
๕,๙๑๕,๓๙๓.๕๐
๘,๒๑๖,๓๑๖.๕๐
๘,๒๑๖,๓๑๖.๕๐

๒,๑๙๔,๐๔๓.๐๐
๓,๓๑๘,๘๙๓.๔๙
๕,๕๑๒,๙๓๖.๔๙
๕,๕๑๒,๙๓๖.๔๙

๒,๗๔๘,๗๒๙.๐๐
๑,๗๐๔,๓๙๓.๔๙
๔,๔๕๓,๑๒๒.๔๙
๔,๔๕๓,๑๒๒.๔๙

๒,๕๘๘,๗๙๖.๐๐
๑,๗๕๒,๔๐๐.๐๐
๔,๓๔๑,๑๙๖.๐๐
๔,๓๔๑,๑๙๖.๐๐

๑๑.๔๗
๑๑.๔๗

๔,๘๓๙,๓๐๒
๔,๘๓๙,๓๐๒
๔,๘๓๙,๓๐๒

-

-

-

-

-

๓,๘๙๕,๓๙๙.๗๕ ๘,๒๑๖,๓๑๖.๕๐ ๕,๕๑๒,๙๓๖.๔๙ ๔,๔๕๓,๑๒๒.๔๙ ๔,๓๔๑,๑๙๖.๐๐ ๑๑.๔๗ ๔,๘๓๙,๓๐๒
๓,๘๙๕,๓๙๙.๗๕ ๘,๒๑๖,๓๑๖.๕๐ ๕,๕๑๒,๙๓๖.๔๙ ๔,๔๕๓,๑๒๒.๔๙ ๔,๓๔๑,๑๙๖.๐๐ ๑๑.๔๗ ๔,๘๓๙,๓๐๒
๑๐๐,๒๗๑,๕๐๘ ๗.๓๔ ๑๐๗,๖๓๖,๗๖๒

- ๑๐๐ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล
------------------

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น ๓๒,๔๕๐,๘๖๒ บาท จายจากรายได5จดั เก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปQน
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
หมวดรายจายงบกลาง

รวม ๔,๘๓๙,๓๐๒ บาท
รวม ๓,๓๓๐,๙๓๔ บาท

ประเภทรายจาย คาชําระหนี้เงินตน ก.ส.ท.
จํานวน ๑,๔๘๖,๔๖๐ บาท
เพื่อจายเปMนคากอสรางสระวายน้ําพรอมอัฒจรรยE จํานวน ๑,๔๘๖,๔๖๐ บาท ตามสัญญาเลขที่
๕/๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
ประเภทรายจาย คาชําระดอกเบี้ย ก.ส.ท.
จํานวน
๔๙,๙๔๐ บาท
เพื่อจายเปMนคากอสรางสระวายน้ําพรอมอัฒจรรยE จํานวน ๔๙,๙๔๐ บาท ตามสัญญาเลขที่
๕/๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
ประเภทรายจาย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน ๘๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
กฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสังคม เพื่อการจายประโยชนEทดแทนในกรณีวางงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑEและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง หมวด ๕ คาตอบแทนและสิทธิประโยชนE
ขอ ๓๓ ใหพนักงานจางไดรับสิทธิประโยชนEและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม เวนแตคาเบี้ย
ประกันสังคมใหเทศบาลเปMนผูชําระแทนพนักงานจาง โดยคํานวณในอัตรารอยละ ๑๐ ของเงินคาตอบแทนและคา
ครองชีพในชวงเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองทาใหม มี
พนักงานจาง คาตอบแทนและคาครองชีพ ดังนี้
-คาตอบแทนและคาครองชีพเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จํานวน ๕๕ อัตรา จํานวนเงิน ๕๙๔,๐๐๐ บาท
-คาตอบแทนและคาครองชีพเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒ อัตรา จํานวนเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพผูปLวยเอดสE
จํานวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเบี้ยยังชีพผูปLวยเอดสE จํานวน ๓๖ คน อัตราคนละ ๕๐๐ บาท/คน/เดือน ตาม
แผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
ประเภทรายจาย เงินสํารองจาย
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปVญหาความเดือดรอนของประชาชนเปMน
สวนรวมเทานั้น เพื่อจัดสรรใหกับหนวยงานใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปMน โดยอนุมัติของผูบริหารทองถิ่น

- ๑๐๑ ประเภทรายจาย รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน ๕๖๘,๕๓๔ บาท
เพื่อจายเปMน
๑) คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.)
จํานวน ๘๓,๕๓๔ บาท
โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในป&ที่ลวงมาแลว (ไมรวม
เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๘๘๙
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ (ไดกําหนดคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเปMนรายป&ในอัตรารอย
ละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงป&ที่ลวงมาแลว) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๗๘๗
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ (ใหเทศบาลและเมืองพัทยา ตั้งงบประมาณรายจายคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย ตามขอบังคับสมาคม ส.ท.ท.) ในป&งบประมาณ ๒๕๕๕ เทศบาลมีรายรับจริง จํานวน
๕๐,๐๒๐,๒๕๔.๒๑ บาท คํานวณได ๘๓,๕๓๓.๘๒ บาท ตั้งไวจํานวน ๘๓,๕๓๔ บาท
๒) คาใชจายในการจัดการจราจร
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตามหลักเกณฑEที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่
มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๒๐๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ สําหรับกิจการที่ประชาชนไดรับประโยชนEโดยตรง
๓) เงินชวยพิเศษ
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาชวยพิเศษพนักงานจาง (กรณีพนักงานจางผูใดตายในระหวางรับราชการ)
๔) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
จํานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
๕) โครงการผลิตพยาบาลในชุมชน
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนทุนการศึกษากับเยาวชนในเขตเทศบาลที่ตองการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรE
จํานวน ๑ คน ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๕๙)
๖) โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายใหแกบุคลากรของเทศบาล ไดแก ผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น พนักงาน
เทศบาลและลูกจางเทศบาล ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
หมวดรายจายบําเหน็จ/บํานาญ
รวม ๑,๕๐๘,๓๖๘ บาท
ประเภทรายจายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
จํานวน ๙๔๔,๐๘๔ บาท
เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ ๒ ของรายไดประจําป&
ตามงบประมาณของรายไดประจําป& ตามงบประมาณทั่วไป (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือ
เงินอุดหนุน) ตามหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๑๘๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๔๒ ในป&งบประมาณ ๒๕๕๗ ได
ประมาณรายรับไว (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงินอุดหนุน)๕๐,๓๑๕,๐๐๐ บาท คํานวณได
๑,๐๐๖,๓๐๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น ที่มิใชตําแหนงครู
(ช.ค.บ.)
จํานวน ๒๓๕,๐๖๘ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือคาครองชีพของพนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น

- ๑๐๒ ประเภทรายจาย คารักษาพยาบาลผูรับบํานาญ
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ
ประเภทรายจาย เงินบําเหน็จสําหรับลูกจางประจํา
จํานวน ๑๑๕,๔๑๖ บาท
เพื่อจายเปMนเงินบําเหน็จสําหรับลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการหรือออกจากราชการ
ประเภทรายจาย เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของลูกจางประจํา จํานวน ๑๓,๘๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจําที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา จํานวน ๓
ราย ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจาย ประจําป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและ
คาจางประจํา)
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม ๒๑,๑๓๔,๖๕๘ บาท
งบบุคลากร
รวม ๑๐,๑๐๘,๐๕๖ บาท
หมวดรายจาย เงินเดือนและคาจ5างประจํา (ฝEายการเมือง)
รวม ๔,๒๑๘,๙๖๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน
๙๕๔,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี และรองนายกฯ จํานวน ๓๑๒,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จํานวน ๓๑๒,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน ๒,๓๗๐,๙๖๐ บาท
หมวดรายจาย เงินเดือน คาจ5างประจําและคาจ5างชั่วคราว (ฝEายประจํา) รวม ๕,๘๘๙,๐๙๖ บาท
ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน
จํานวน ๔,๕๕๑,๒๒๘ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประเภทรายจาย เงินเพิ่มตางๆ
จํานวน
๑๓๔,๔๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดและผูมีสิทธิได
เงินเพิ่ม ฯลฯ
ประเภทรายจาย เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน
๔๔,๒๖๘ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพ ชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ ฯลฯ
ประเภทรายจาย เงินประจําตําแหนงผูบริหาร
จํานวน
๑๗๖,๔๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลและผูมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาจางประจํา
จํานวน
๕๒๙,๘๖๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ประเภทรายจาย เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
จํานวน
๒๐,๙๔๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพ ชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
๓๓๒,๖๔๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
ประเภทรายจาย เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
๙๙,๓๖๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ ฯลฯ

- ๑๐๓ งบดําเนินงาน
รวม ๙,๕๕๒,๒๐๒ บาท
หมวดรายจายคาตอบแทน คาใช5สอยและวัสดุ
รวม ๗,๗๗๒,๒๐๒ บาท
คาตอบแทน
รวม ๒,๒๑๗,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปMนประโยชนEแกองคEกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
๑๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนกรรมการตรวจการจางและควบคุมงาน คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
งานสําหรับผูมีประสบการณE (เลื่อนไหล)ที่มาจากบุคคลภายนอก และคาตอบแทนในการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก
หรือคัดเลือก ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปMนประโยชนEแกองคEกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายใหแกพนักงานสวนทองถิ่นเปMนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป&)
ประเภทรายจาย คาเบี้ยประชุม
จํานวน
๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
ประเภทรายจาย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจางและ
สมาชิก อปพร.ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลา เปMนครั้งคราว การปฏิบัติงานโครงการบริการประชาชน
ประเภทรายจาย คาเชาบาน
จํานวน
๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล
ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บปLวย ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ
คาใช5สอย
รวม ๔,๕๕๐,๒๐๒ บาท
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยEสิน(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาจางเหมา
บริการฯ ฯลฯ คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ คาจางเหมาบริการ เชน แรงงานหรือจางบุคคลภายนอกใหทํางานอยางใด
อยางหนึ่ง
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยEสิน
จํานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑE และสิ่งกอสรางตาง ๆ เชน ยานพาหนะ เครื่องพิมพEดีด
โตXะ เกาอี้ คอมพิวเตอรE สิ่งกอสรางของเทศบาล บานพัก ฯลฯ
ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน ๓,๑๕๐,๒๐๒ บาท
เพื่อจายเปMน
๑. คารับรองของเทศบาลที่มีความจําเปMน โดยตั้งจายไวไมเกินรอยละ ๑ ของรายไดจริงจากเงิน
รายไดของเทศบาลในป&งบประมาณที่ลวงมาแลว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑

- ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เทศบาลมีรายไดในป&งบประมาณที่ลวงมาแลว ๕๐,๐๒๐,๒๕๔.๒๑ บาท คํานวณ
ได ๕๐๐,๒๐๒.๕๔ บาท
จํานวน ๕๐๐,๒๐๒ บาท
๒. คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมาย ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘
๓. คาใชจายในพิธีทางศาสนา
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปMนคาใชจายในพิธีทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ ฯลฯ
๔. คาใชจายในพิธีทางศาสนา
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปMนคาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๕. คารับรองและพิธีการ
จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาฝYกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาล ไดแก คณะผูบริหาร
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๖. คารับรองและพิธีการ
จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาฝYกอบรมและศึกษาดูงานตางประเทศของคณะผูบริหาร หัวหนาสวนการงานของ
เทศบาล พรอมทั้งผูวาราชการจังหวัดและผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และเปMนคาใชจายในการเลือกตั้ง เชน คาตอบแทนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
คาวัสดุอุปกรณEในการเลือกตั้ง คาไปรษณียE คาเชาสถานที่ และรายจายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น และคาชดใชความเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทน คาชดใชคาเสียหาย คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลัย ฯลฯ
คาวัสดุ
รวม ๑,๐๐๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย วัสดุสํานักงาน
จํานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน โตXะตางๆ ตูตางๆ เกาอี้ตางๆ กระดาษ หมึก ปากกา ธงชาติ ธง
ตราสัญลักษณE ตราสัญลักษณE เสาธง เพื่อประดับในวันสําคัญของชาติ ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุไฟฟOาและวิทยุ
จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟOาและวิทยุ เชน ฟUวสE เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟOา ปลั๊กไฟ
สายไฟฟOา เบรกเกอรE ลําโพง ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน กระดาษชําระ ไมกวาด ไมกวาดขนไก ผงซักฟอก
น้ํายาลางจาน จาน แกว ถวย ที่นอน เตาไฟฟOา เตาแกXส กระทะไฟฟOา กระติกน้ํารอน ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุกอสราง
จํานวน
๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ สี ทินเนอรE ตะปู ฯลฯ

- ๑๐๕ ประเภทรายจาย คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรค กระจก
ฟUลEมกรองแสง ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง แกXสหุงตม
ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปOาย พูกัน สี ฟUลEมสไลดE รูปสีหรือขาวดํา
ที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาวัสดุคอมพิวเตอรE
จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรE เชน Diskette Flash Drive Mouse สายเคเบิล กระดาษ
ตอเนื่อง ผาหมึกพิมพEคอมพิวเตอรE แผนกรองแสง ฯลฯ
หมวดรายจายคาสาธารณูปโภค
รวม ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาไฟฟOา
จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาไฟฟOาที่ใชในสํานักงานเทศบาลและสถานีดับเพลิงยอย และการใชกระแสไฟฟOาสาธารณะ
บานพักพนักงานเทศบาลและคากระแสไฟฟOาที่อยูในความรับผิดชอบเขตเทศบาล ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาน้ําประปา
จํานวน
๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาน้ําประปาที่ใชในสํานักงานเทศบาล บานพักพนักงานเทศบาลและคาน้ําประปาที่อยูในความ
รับผิดชอบเขตเทศบาล ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาโทรศัพทE
จํานวน
๙๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาโทรศัพทEที่ใชในสํานักงานเทศบาล และบานพักของพนักงานที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
ประเภทรายจาย คาไปรษณียE คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณียE
จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาไปรษณียE คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ของหนวยงานตาง ๆ ของ
เทศบาลในการติดตอราชการ
ประเภทรายจาย คาอินเตอรEเน็ต
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาสมาชิกอินเตอรEเน็ตรายเดือนที่ใชในการติดตอราชการและขอมูลขาวสารของหนวยงานอื่น
งบลงทุน
หมวดรายจายคาครุภัณฑ; ที่ดินและสิ่งกอสร5าง
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑEคอมพิวเตอรE
เพื่อจายเปMน

รวม ๑,๓๘๔,๔๐๐ บาท
รวม ๑,๓๘๔,๔๐๐ บาท
จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท

- ๑๐๖ ๑. คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอรE
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอรEสําหรับเก็บงานเอกสารระดับศูนยEบริการ แบบที่ ๑ มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เปMนสแกนเนอรEปOอนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A ๔ ไดไมนอยกวา ๘ ppm
-สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษ A๔
-Interface แบบ ๑xParallelหรือ ๑xUSB ๒.๐ หรือดีกวา
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามเกณฑEราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑEคอมพิวเตอรE)
ประเภทรายจาย ครุภัณฑEสํานักงาน
จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMน
๑. คาจัดซื้อโทรสาร
จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อโทรสาร จํานวน ๑ เครื่อง รายละเอียด ดังนี้
-แบบใชกระดาษธรรมดา
-เปMนระบบ Laser Ink Jet/ Bubble Jet หรือ Film
-ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา ๖ วินาที/แผน
-สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา ๒๐ แผน
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑE)
ประเภทรายจาย ครุภัณฑEยานพาหนะและขนสง
รวม ๑,๓๔๖,๔๐๐ บาท
เพื่อจายเปMน
๑. คาจัดซื้อรถจักรยานยนตE
จํานวน
๔๖,๔๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อรถจักรยานยนตE ขนาด๑๒๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน รายละเอียดดังนี้
-ขนาดที่กําหนดเปMนขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
-กรณีขนาดต่ํากวาซีซีที่กําหนดไมเกิน ๕ ซีซี หรือขนาดเกินกวาซีซีที่กําหนดไมเกิน ๕ ซีซี
เปMนรถจักรยานยนตEตามขนาดซีซีที่กําหนดไว
-ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณEและคาจดทะเบียน
-การจัดซื้อรถจักรยานยนตEใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑEอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.
๒๓๕๐-๒๕๕๑
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑE)
๒. คาจัดซื้อรถยนตEนั่งอเนกประสงคE
จํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อรถยนตEนั่งอเนกประสงคE ขนาดไมนอยกวา ๗ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน

- ๑๐๗ รายละเอียดดังนี้
- เครื่องยนตEเบนซินไมต่ํากวา ๒.๔ ลิตร
- เครื่องยนตE ๔ สูบ ๑๖ วาลEว
- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒๓๐๐ ซีซี
- ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดมัลติพอยทE
- เปMนราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ เทป และอุปกรณEมาตรฐานจากโรงงาน
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีบรรจุในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑE)
งบรายจายอื่น
รวม
๕๐,๐๐๐ บาท
หมวดรายจายอื่น
รวม
๕๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย รายจายอื่น
จํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑEหรือสิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑEหรือสิ่งกอสราง
เชน คาจางศึกษาพัฒนาระบบการจราจร คาจางหนวยงานเพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ในการ
รับบริการสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน
รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
หมวดรายจาย เงินอุดหนุน
รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปMนสาธารณประโยชนE
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกาชาดและประชาสัมพันธEงานของจังหวัด ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) (อยูระหวางขออนุมัติคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจแกองคEกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
จันทบุรี )
ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปMนสาธารณประโยชนE
จํานวน
๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหลากาชาดจังหวัดจันทบุรี ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (อยูระหวางขออนุมัติคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจแกองคEกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
จันทบุรี )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปCองกันภัยฝEายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม ๖,๔๗๖,๙๐๒ บาท
งบบุคลากร
รวม ๔,๒๒๒,๑๕๒ บาท
หมวดรายจาย เงินเดือน คาจ5างประจําและคาจ5างชั่วคราว(ฝEายประจํา) รวม ๔,๒๒๒,๑๕๒ บาท
ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน
จํานวน ๑,๔๕๓,๐๘๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป&พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประเภทรายจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
๗๐,๘๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ ฯลฯ
ประเภทรายจายคาจางประจํา
จํานวน
๖๑๑,๖๗๖ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจํา

- ๑๐๘ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
จํานวน
๓๔,๕๙๖ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ ฯลฯ
ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน ๑,๒๙๔,๐๘๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
๗๕๗,๙๒๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตางๆ ฯลฯ
งบดําเนินการ
รวม ๑,๗๘๒,๐๐๐ บาท
หมวดรายจายคาตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ
รวม ๑,๗๔๒,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
๑๔๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และสมาชิก อปพร.ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลา เปMนครั้งคราว การปฏิบัติงานโครงการบริการประชาชน
ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บปLวย ที่มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบฯ
คาใช5สอย
รวม ๖๔๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยEสิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาจาง
เหมาบริการ ฯลฯ คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ คาจางเหมาบริการ เชน แรงงานหรือจางบุคคลภายนอกใหทํางานอยางใด
อยางหนึ่ง ฯลฯ
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยEสิน
จํานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑE และสิ่งกอสรางตาง ๆ เชน ยานพาหนะ เครื่อง
พิมพEดีด โตXะ เกาอี้ คอมพิวเตอรE สิ่งกอสรางของเทศบาล บานพัก ฯลฯ
ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMน
๑. คารับรองและพิธีการ
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาฝYกอบรมทบทวนอาสาสมัครปOองกันภัยฝLายพลเรือน (อปพร.) ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๒. คารับรองและพิธีการ
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาฝYกอบรมพนักงานดับเพลิงจํานวน ๓๐ คน ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๓. คารับรองและพิธีการ
จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดตั้งจุดตรวจภายในเขตเทศบาล จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ จุด ในชวงเทศกาล
ป&ใหมและเทศกาลสงกรานตE ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ๑๐๙ ๔.คารับรองและพิธีการ
จํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาฝYกอบรมปOองกันและระงับอัคคีภัยใหกับเยาวชนในโรงเรียนของเทศบาล ตาม
แผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๕.คารับรองและพิธีการ
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาฝYกอบรมอาสาสมัครปOองกันไฟปLา ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใชจายในการเลือกตั้ง เชน คาตอบแทนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คาวัสดุ
อุปกรณEในการเลือกตั้ง คาไปรษณียE คาเชาสถานที่ และรายจายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น และคาชดใชความเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทน คาชดใชคาเสียหาย คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลัย ฯลฯ
คาวัสดุ
รวม ๙๕๗,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรก
กระจก ฟUลEมกรองแสง ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง
แกXสหุงตม ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาวัสดุวิทยาศาสตรEหรือการแพทยE
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรEหรือการแพทยE เชน ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ สายยาง
ถุงมือ ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
๒,๐๐๐
บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปOาย พูกัน สี ฟUลEมสไลดE รูปสีหรือ
ขาวดํา ที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาวัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ ถุงเทา รองเทา หมวก เครื่องหมายยศฯลฯ
ประเภทรายจาย คาวัสดุอื่น ๆ
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ ที่มิไดกําหนดไวขางตน เชน มิเตอรEน้ํา-ไฟฟOา วัสดุเครื่องดับเพลิง
ตาง ๆ เชน ขอตอ ทอดูด ทอสงน้ําดับเพลิง ประเก็น ชิ้นสวนประกอบเครื่องดับเพลิง ฯลฯ
หมวดรายจาย คาสาธารณูปโภค
รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาไฟฟOา
จํานวน
๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาไฟฟOาที่ใชในสํานักงานเทศบาลและสถานีดับเพลิงยอย และการใชกระแสไฟฟOา
สาธารณะ บานพักพนักงานเทศบาลและคากระแสไฟฟOาที่อยูในการรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ

- ๑๑๐ ประเภทรายจาย คาน้ําประปา
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาน้ําประปาที่ใชในสํานักงานเทศบาล บานพักพนักงานเทศบาลและคาน้ําประปาที่อยู
ในการรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาโทรศัพทE
จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาโทรศัพทEที่ใชในสํานักงานเทศบาล และบานพักของพนักงานที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ
งบลงทุน
รวม ๓๗๗,๗๕๐ บาท
หมวดรายจาย คาที่ดินและสิ่งกอสร5าง
รวม ๒๓๓,๗๕๐ บาท
ประเภทรายจาย คาปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานปOองกันฯ
จํานวน
๒๓๓,๗๕๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานปOองกันฯ โดยทําการซอมแซมหลังคา ฝOาเพดาน
หองน้ํา พรอมทาสี จํานวน ๑ โครงการ ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
หมวดรายจาย คาครุภัณฑ;
รวม ๑๔๔,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑEคอมพิวเตอรE
จํานวน
๒๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรEโนXตบุXค จํานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก(๔ core) ที่มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา ไมนอยกวา๒.๐ GHz จํานวน ๑ หนวย
-มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR ๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา ๗๕๐ GB จํานวน ๑ หนวย
-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา ๑๒ นิ้ว
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบGigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา
๑ ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ b,g,n) และ Bluetooth
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามเกณฑEราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑEคอมพิวเตอรE)
ประเภทรายจาย ครุภัณฑEไฟฟOาและวิทยุ
จํานวน
๓๖,๐๐๐ บาท
-คาจัดซื้อวิทยุสื่อสาร
จํานวน
๓๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวิทยุสื่อสาร ขนาดไมต่ํากวา ๕ วัตตE พรอมอุปกรณE จํานวน ๓ เครื่อง
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑE)
ประเภทรายจาย ครุภัณฑEกอสราง
จํานวน
๑๘,๐๐๐ บาท
-คาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนตE
จํานวน
๑๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนตEแบบเครื่องยนตEเบนซิน ๒ จังหวะ กําลังแรงมาไม
ต่ํากวา ๒ แรงมา บารEโซไมต่ํากวา ๑๒ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตาม
ราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีบรรจุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑE)

- ๑๑๑ ประเภทรายจาย ครุภัณฑEการเกษตร
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
- คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบเครื่องยนตEเบนซิน ขนาดไมต่ํากวา ๑๓ แรงมา
พรอมอุปกรณE จํานวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีบรรจุ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑE)
ประเภทรายจาย ครุภัณฑEโรงงาน
จํานวน ๒๓,๐๐๐ บาท
๑. คาจัดซื้อสวานไฟฟOา
จํานวน ๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อสวานไฟฟOา กําลังไฟฟOาไมต่ํากวา๓๕๐ วัตตE จํานวน ๑ เครื่อง ตาม
แผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีบรรจุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑE)
๒. คาจัดซื้อเครื่องยนตEเรือ
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเครื่องยนตEเรือชนิดมอเตอรEไฟฟOา ขนาดแรงมาไมตํากวา ๕๐ ปอนดE
จํานวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีบรรจุในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑE)
งบเงินอุดหนุน
รวม ๙๕,๐๐๐ บาท
หมวดรายจาย เงินอุดหนุน
รวม ๙๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปMนสาธารณประโยชนE
จํานวน ๙๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินอุดหนุนในการดําเนินงานกิจการยามทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองทาใหม
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ๑๑๒ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
หนวยงาน กองคลัง
-----------------ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น ๓,๑๓๑,๕๐๘ บาท จายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปQน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
รวม ๓,๑๓๑,๕๐๘ บาท
งบบุคลากร
รวม ๒,๐๖๓,๕๐๘ บาท
หมวดรายจาย เงินเดือน คาจ5างประจําและคาจ5างชั่วคราว
รวม ๑,๕๙๕,๕๐๘ บาท
ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน
จํานวน ๑,๕๓๒,๖๔๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง
จํานวน
๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน
๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน เงินคาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพ และเงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ
หมวดรายจาย คาจ5างชั่วคราว
รวม
๔๖๘,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
๒๐๐,๑๖๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหนงผูชวยนักวิชาการการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
๑๕๙,๘๔๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ
ประเภทรายจาย คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป
จํานวน
๖๔,๐๘๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง เจาหนาที่ทะเบียนทรัพยEสิน จํานวน ๑ อัตรา
ประเภทรายจาย เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานทั่วไป
จํานวน
๔๓,๙๒๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป
งบดําเนินการ
รวม ๙๕๑,๐๐๐ บาท
หมวดรายจายคาตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ
รวม ๘๕๖,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม ๒๘๖,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ไดรับคําสั่งใหมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาเปMนครั้งคราว

- ๑๑๓ ประเภทรายจาย คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง ตามหนังสือ
สั่งการที่ มท ๐๘๐๒๐.๙/ ว ๖๑๕๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖
ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ ฯ
ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
ประเภทรายจาย คาเชาบาน
จํานวน
๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ
คาใช5สอย
รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางติดตั้งโทรศัพทE คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาระวางรถในการขนสงสิ่งของ
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหมากระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสิน
จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑEและสิ่งกอสรางตาง ๆ เชน ยานพาหนะ เครื่อง
พิมพEดีด โตXะ เกาอี้ คอมพิวเตอรE ปOายประชาสัมพันธE ฯลฯ
ประเภทรายจาย รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน
๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ
คาวัสดุ
รวม ๔๒๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาวัสดุสํานักงาน
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษปากกา หมึกถายเอกสาร แฟOม คาหนังสือพิมพE
คารับวารสาร ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุไฟฟOาและวิทยุ
จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟOาและวิทยุ เชน ถานไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟOา ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน กระดาษชําระ ไมกวาด ไมกวาดขนไก ผงซักฟอก
น้ํายาลางจาน จาน แกว ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุกอสราง
จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ สี ทินเนอรE ตะปู ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรก
กระจก ฯลฯ

- ๑๑๔ ประเภทรายจาย คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน แกXสหุงตม ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปOาย พูกัน สี ฟUลEมสไลดE รูปสีหรือ
ขาวดํา ที่ไดจากการอัดลาง หรือขยาย ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาวัสดุคอมพิวเตอรE
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรE เชน แผนดิสกE กระดาษตอเนื่อง ผาหมึกพิมพEคอมพิวเตอรE ฯลฯ
คาสาธารณูปโภค

รวม

ประเภทรายจาย คาไฟฟOา
จํานวน
เพื่อจายเปMนคาไฟฟOาที่ใช บริเวณหอนาฬิกาและตลาดสดเทศบาล ๒
ประเภทรายจาย คาบริการโทรคมนาคม
จํานวน
เพื่อจายเปMนคาบริการสมาชิกอินเตอรEเน็ตรายเดือน ฯลฯ

๙๕,๐๐๐ บาท
๘๐,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐ บาท

งบลงทุน
รวม
๑๑๗,๐๐๐ บาท
หมวดคาครุภัณฑ; ที่ดินและสิ่งกอสร5าง
รวม
๑๑๗,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย ครุภัณฑEคอมพิวเตอรE
จํานวน
๒๗,๐๐๐ บาท
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรEโนตบุXค จํานวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติดังนี้ มีหนวยประมวลผลกลาง
(CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ CORE) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา ๒.๐ GHz จํานวน ๑ หนวย, มี
หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวาขนาดไมนอยกวา ๔ GB, มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk)
ขนาดความจุไมนอยกวา ๗๕๐ GB จํานวน ๑ หนวย มีจอภาพแบบ WXGA หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา ๑๒ นิ้ว
มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวาจํานวน
ไมนอยกวา ๑ ชอง สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ b,g,n) และ Bluetooth ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
ประเภทรายจาย ครุภัณฑEสํานักงาน ตั้งไว ๕๒,๕๐๐ บาท
- เครื่องนับธนบัตร จํานวน ๑ เครื่อง ตั้งไว ๕๒,๕๐๐ บาท เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร
จํานวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
ประเภทรายจาย ครุภัณฑEยานพาหนะและขนสง ตั้งไว ๓๗,๕๐๐ บาท
-รถจักรยานยนตE ขนาด ๑๑๐ CC (ทดแทนคันเดิม) ตั้งไว ๓๗,๕๐๐ บาท เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อ
รถจักรยานยนตE ขนาด ๑๑๐ CC จํานวน ๑ คัน ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ๑๑๕ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
หนวยงาน กองการศึกษา
-----------------ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น ๔๘,๖๕๖,๔๔๐ บาท จายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปQน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม ๔,๐๒๒,๐๕๐ บาท
๑.งบบุคลากร
รวม ๒,๗๘๖,๐๕๐ บาท
๑.๑ หมวดรายจาย เงินเดือน คาจ5างประจําและคาจ5างชั่วคราว
รวม ๒,๗๘๖,๐๕๐ บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน ๒,๐๘๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเดือนพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฯลฯ
๑.๑.๒ ประเภทรายจาย เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล
จํานวน
๔๒,๖๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝLาอันตราย
เปMนปกติ คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตลอดจนเงินคาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงาน
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
๑.๑.๓ ประเภทรายจาย เงินประจําตําแหนง
จํานวน
๑๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๑.๑.๔ ประเภทรายจาย เงินวิทยฐานะ
จํานวน
๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษา กรณีใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ
๑.๑.๕ ประเภทรายจาย คาจางลูกจางประจํา
จํานวน
๑๖๖,๒๕๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางใหกับลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจํา ฯลฯ
๑.๑.๖ ประเภทรายจาย เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินคาตอบแทนพิเศษกรณีคาจางเต็มขั้น ฯลฯ
ของลูกจางประจําตําแหนงภารโรง
๑.๑.๗ ประเภทรายจาย คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
๑๗๒,๖๘๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาจาง ตําแหนงพนักงานขับรถยนตEและผูชวย
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ฯลฯ
๑.๑.๘ ประเภทรายจาย เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
๑๑๕,๓๒๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
๒.งบดําเนินการ
รวม ๑,๑๗๑,๐๐๐ บาท
๒.๑ หมวดรายจายคาตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ
รวม ๑,๑๔๑,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
๕๑,๐๐๐ บาท

- ๑๑๖ ๒.๑.๑ ประเภทรายจายคาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปMนประโยชนEแกองคEกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินวิทยฐานะ ฯลฯ
๒.๑.๒ ประเภทรายจาย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ไดรับคําสั่งใหมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาเปMนครั้งคราว
๒.๑.๓ ประเภทรายจาย คาเชาบาน
จํานวน
๕๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาเชาบานพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ
๒.๑.๔ ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
๒.๑.๕ ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บปLวยที่มีสิทธิเบิกจายไดตาม
ระเบียบฯ
๒.๑.๖ ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือบุตร
จํานวน
๕๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานในอัตราบุตรคนละ ๕๐ บาทตอเดือน
คาใช5สอย
รวม ๘๔๙,๐๐๐ บาท
๒.๑.๗ ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาติดตั้งโทรศัพทE คาเชาเครื่องถายเอกสาร เปMนคาเย็บกระดาษ เขาปกหนังสือ คา
ระวางรถบรรทุกสิ่งของ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหมากระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ
๒.๑.๘ ประเภทรายจาย รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสิน จํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาบํารุงหรือซอมแซมครุภัณฑE คาบํารุงหรือซอมแซมและสิ่งกอสราง คาบํารุงหรือ
ซอมแซมทรัพยEสินอื่นๆ ฯลฯ
๒.๑.๙ ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน ๖๔๙,๐๐๐ บาท
- โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
จํานวน
๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายตางๆ ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
ในสังกัดเทศบาล ระดับประถมศึกษาป&ที่ ๓,๖ และระดับมัธยมศึกษาป&ที่ ๓ ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดการอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับ
บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ๑๑๗ - โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนและวิชาการ
จํานวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดนิทรรศการ เผยแพรผลงานทางวิชาการของพนักงานครูและนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล รวมกับกลุมการศึกษาที่ ๑๒ และเขารวมงานมหกรรมการศึกษาทองถิ่น ที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจัดขึ้น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการแขงขันคนเกง
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดการแขงขันและคัดเลือกนักเรียนที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการวัดผลประเมินผล
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการวัดผลประเมินผลนักเรียนสังกัดเทศบาล ป&ละ ๑ ครั้ง ตามแผนพัฒนา
สามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการนิเทศการศึกษา
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อเปMนคาใชจายในการจัดทําเอกสารการนิเทศการศึกษาโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๔ โรงเรียน ตาม
แผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการจัดการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนเด็กกอนวัยเรียน ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการจัดทําขอสอบปลายป&การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดทําขอสอบปลายป&การศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการจัดงานวันครู
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดงานวันครู ประจําป&การศึกษา ตามแผนพัฒนาสามป&
( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนใหกับนักเรียนในสังกัด
เทศบาล ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๒.๑.๑๐ ประเภทรายจาย รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรที่กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นจัดขึ้น เชน เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาลง
ทะเบียน ฯลฯ
คาวัสดุ
รวม ๒๔๑,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑๑ ประเภทรายจาย คาวัสดุสํานักงาน
จํานวน ๖๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อกระดาษ ปากกา หมึก แฟOม หนังสือ คูมือการปฏิบัติงาน คูมือครู ฯลฯ
๒.๑.๑๒ ประเภทรายจาย วัสดุไฟฟOาและวิทยุ
จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟOาและวิทยุ เชน ถานไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟOา ฯลฯ

- ๑๑๘ ๒.๑.๑๓ ประเภทรายจาย วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน กระดาษชําระ ไมกวาด แกว จาน ฯลฯ
๒.๑.๑๔ ประเภทรายจาย วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รถยนตE รถจักรยานยนตE เชน ยางนอก ยางใน
หัวเทียน น้ํามันเบรก กระจก ฟUลมEกรองแสง ฯลฯ
๒.๑.๑๕ ประเภทรายจาย วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
๒.๑.๑๖ ประเภทรายจาย วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปOายเขียนปOาย สติ๊กเกอรE สี ฯลฯ
๒.๑.๑๗ ประเภทรายจาย วัสดุคอมพิวเตอรE
จํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรE เชน Disk, Mouse กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
๒.๒. หมวดรายจายคาสาธารณูปโภค
รวม
๓๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาบริการโทรคมนาคม
จํานวน
๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาบริการอินเตอรEเน็ตความเร็วสูง และคาบริการอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว ใชใน
กองการศึกษาและศูนยEพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
๓. งบลงทุน
รวม
๖๕,๐๐๐ บาท
๓.๑ หมวดคาครุภัณฑ; ที่ดินและสิ่งกอสร5าง
รวม
๖๕,๐๐๐ บาท
๓.๑.๑ ประเภทรายจาย ครุภณ
ั ฑEสํานักงาน
จํานวน
๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อโทรศัพทEไรสาย จํานวน ๑ เครื่อง ใหกับกองการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามป&
( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๓.๑.๒ ประเภทรายจาย ครุภณ
ั ฑEโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อโทรทัศนEสี LED ความละเอียดไมนอยกวา ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาดไมต่ํา
กวา ๓๒ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง ใหกับกองการศึกษา
๓.๑.๓ ประเภทรายจาย ครุภณ
ั ฑEคอมพิวเตอรE
จํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรE พรอมอุปกรณEใหกับกองการศึกษา จํานวน ๒ เครื่อง
มีคุณลักษณะดังนี้
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา ๒.๕ GHz และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา ๖ MB
จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยประมวลผล เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีความจําขนาดไมนอยกวา ๑ GB
- มีหนวยความจําหลัก (Ram) ชนิด DDR ๓ หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB
จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง

- ๑๑๙ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐:๑ และมีขนาดไมนอยกวา
๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามเกณฑEราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑEคอมพิวเตอรE)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม ๓๖,๐๑๒,๗๗๐ บาท
๑. งบบุคลากร
รวม ๒๗,๔๔๘,๖๗๐ บาท
๑.๑ หมวดรายจาย เงินเดือน และคาจ5างประจํา
รวม ๒๗,๔๔๘,๖๗๐ บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
จํานวน ๒๑,๗๔๑,๕๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเดือนพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ฯลฯ
๑.๑.๒ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานครูเทศบาล
จํานวน ๑,๕๗๖,๓๗๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝLาอันตราย
เปMนปกติ คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตลอดจนเงินคาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
๑.๑.๓ ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง
จํานวน
๑๓๔,๔๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๑.๑.๔ ประเภทรายจายเงินวิทยฐานะ
จํานวน ๑,๘๕๖,๔๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา กรณีใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ฯลฯ
๑.๑.๕ ประเภทรายจายคาจางลูกจางประจํา
จํานวน
๔๓๙,๒๒๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางใหกับลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจํา ฯลฯ
๑.๑.๖ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
จํานวน
๓๑๒,๖๒๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินคาตอบแทนพิเศษกรณีคาจางเต็มขั้น ฯลฯ
๑.๑.๗ ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
๘๙๑,๔๘๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาจาง ปฏิบัติการสอนระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ฯลฯ
จํานวน
๔๐๐,๓๒๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาจาง เจาหนาที่สนับสนุนการสอน จํานวน
๕ อัตรา และพนักงานจางทั่วไปตําแหนงภารโรง ๒ อัตรา ฯลฯ
จํานวน
๔๙๑,๑๖๐ บาท
๑.๑.๘ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
๔๙๖,๖๘๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจาง ปฏิบัติการสอนระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ฯลฯ
จํานวน
๓๑๙,๖๘๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาครองชีพชั่วคราวเจาหนาที่สนับสนุนการสอน จํานวน ๕ อัตรา และพนักงานจางทั่วไป
ตําแหนงภารโรง ๒ อัตรา ฯลฯ
จํานวน
๑๗๗,๐๐๐ บาท
๒.งบดําเนินการ
รวม ๖,๖๑๖,๓๐๐ บาท
๒.๑ หมวดรายจายคาตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ
รวม ๖,๖๑๖,๓๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
บาท
คาใช5สอย
รวม ๔,๘๙๐,๘๐๐ บาท

- ๑๒๐ ๒.๑.๑ ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
๒๐๓,๐๐๐ บาท
-เพื่อจายเปMนคาติดตั้งโทรศัพทE คาเชาเครื่องถายเอกสาร เปMนคาเย็บกระดาษ เขาปกหนังสือ คา
ระวางสิ่งของ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหมากระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ จํานวน ๖๕,๐๐๐ บาท
-เพื่อจายเปMนคาจางเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหนาที่ภารโรง ประจําศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน
๑ ราย
จํานวน
๑๐๘,๐๐๐ บาท
-เพื่อจายเปMนคาติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรEเน็ตของโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร จํานวน
๔๐ จุด ฯลฯ
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ ประเภทรายจาย รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน ๔,๖๘๗,๘๐๐ บาท
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาติดตั้งโทรศัพทE คาเชาเครื่องถายเอกสาร เปMนคาเย็บกระดาษ เขาปกหนังสือ
คาระวางรถบรรทุก ฯลฯ
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
จํานวน
๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด
โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง
ซักซอมการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- คาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรEเน็ตความเร็วสูง
จํานวน
๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรEเน็ตความเร็วสูงระบบ ADSL และระบบ
Wireless Fidelity : WiFi ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๔ โรงเรียน ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว
๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซอมการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
- คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน โรงเรียนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตาม
หนังสือดวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซอมการจัดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- คาใชจายในการจัดทําศูนยEการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
จํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดทําศูนยEการเรียนรูของโรงเรียนสําหรับเปMนฐานในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซอมการ
จัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- คาใชจายในการรณรงคEเพื่อปOองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จํานวน
๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดการอบรม จัดกิจกรรม หรือรณรงคEใหความรูแกเด็กนักเรียน
ในสังกัด เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๖ เรื่อง ซักซอมการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสําหรับการ
จัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

- ๑๒๑ - เงินคาอาหารกลางวัน งบประมาณตั้งไว ๓,๘๗๗,๖๐๐ บาท เพื่อจายเปMนเงินอุดหนุน อาหาร
กลางวัน สําหรับเด็กเล็กฯ จํานวน ๒๘๐ วัน เปMนเงิน ๓๖๙,๖๐๐ บาท เด็กอนุบาลและนักเรียนระดับประถมศึกษา
ป&ที่ ๑-๖ จํานวน ๒๐๐ วัน เปMนเงิน ๓,๕๐๘,๐๐๐ บาท ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซอมการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- คาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก
จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสําหรับเด็กศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ
- คาวัสดุงานบานงานครัว
จํานวน ๘๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน กระดาษชําระ ไมกวาด แกว จาน น้ํายาลาง
จาน และจัดซื้อเครื่องนอนและจัดซื้อเครื่องนอนสําหรับเด็กกอนวัยเรียน จํานวน ๑๗๐ ชุด ประกอบดวย เบาะที่นอน
หมอนและผาหม ใหกับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร ๕๐ ชุด ,โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว ๓๐ ชุด, โรงเรียน
เทศบาลวัดไผลอม ๑๐ ชุด และโรงเรียนเทศบาลบานปLาแดง จํานวน ๒๐ ชุด ศูนยEเด็กเล็กฯ ๖๐ ชุด
- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรใหกับศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ เชน แผนผา
เขียนปOาย สี พูกันทาสี ฯลฯ
- คาเครื่องแบบสําหรับนักเรียนระดับกอนวัยเรียน
จํานวน ๓๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาเครื่องแบบนักเรียนอยางดี สําหรับนักเรียนกอนวัยเรียนของนักเรียนในสังกัด
เทศบาลและศูนยEพัฒนาเด็กเล็ก
- คาวัสดุอุปกรณEกีฬา
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อชุดกีฬา วัสดุการกีฬาใหกับศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ เชน ลูกฟุตบอล
หวงยาง ฯลฯ
๒.๒.๓ คาวัสดุ ประเภทคาอาหารเสริม (นม)
จํานวน ๑,๗๒๕,๕๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก จํานวน ๒๘๐ วัน จํานวนเงิน
๑๒๙,๓๖๐ บาท และนักเรียนระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษาป&ที่ ๑-๖ จํานวน ๒๖๐ วัน จํานวนเงิน
๑,๕๙๖,๑๔๐ บาท ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซอมการ
จัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๓.งบลงทุน
รวม ๑,๙๔๗,๘๐๐ บาท
หมวดคาครุภัณฑ; ที่ดินและสิ่งกอสร5าง
รวม ๑,๙๔๗,๘๐๐ บาท
๓.๑ คาครุภัณฑ;
รวม ๑,๐๑๐,๘๐๐ บาท
๓.๑.๑ ประเภทรายจาย ครุภณ
ั ฑEสํานักงาน
จํานวน ๑๔๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMน
- โตXะพับอเนกประสงคE
จํานวน
๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อโตXะพับอเนกประสงคE จํานวน ๑๐ ตัว ใหกับโรงเรียนเทศบาลวัด
บุญญวาสวิหารและโรงเรียนเทศบาลวัดไผลอม จํานวน ๑๐ ตัว ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑE)

- ๑๒๒ - โตXะอาหารโครงเหล็ก
จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อโตXะอาหารโครงเหล็กพื้นไม มีเกาอี้นั่งเชื่อมติดกับโตXะ จํานวน ๑๐ ชุด
และโรงเรียนเทศบาลวัดไผลอม จํานวน ๑๐ ชุด ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคาทองถิ่น)
- จัดซื้อตูไมเก็บอุปกรณE
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อตูไมเก็บอุปกรณEหองพยาบาลใหกับโรงเรียนเทศบาลวัดไผลอม
จํานวน ๑ ตู ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- ตูเหล็กชนิด ๒ บานเปUด ปUด
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อตูเหล็กชนิด ๒ บานเปUด ปUด จํานวน ๑ ตู ใหกับโรงเรียนเทศบาลวัด
หนองบัว ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑE)
- โตXะมาหินออน
จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อโตXะมาหินออนพรอมเกาอี้ จํานวน ๔ ชุด ใหกับศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โตXะวางเครื่องคอมพิวเตอรE
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อโตXะวางเครื่องคอมพิวเตอรE จํานวน ๒ ตัว ใหกับศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๓.๑.๒ ประเภทรายจาย ครุภณ
ั ฑEการศึกษา
จํานวน ๑๑๙,๙๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยใหกับโรงเรียนเทศบาลบานปLาแดง จํานวน ๑ ชุด
ประกอบดวย
- ระนาดเอกพรอมผืน จํานวน ๒ ราง
- ระนาดทุมพรอมผืน จํานวน ๑ ราง
- ฆองวงใหญ จํานวน ๑ วง
- ฆองวงเล็ก จํานวน ๑ วง
- กลองแขก จํานวน ๑ คู
- ซอดวงไมชิงชัน จํานวน ๒ คัน
- ซออูไมชิงชัน จํานวน ๒ คัน
- ขลุยเพียงออไมชิงชัน จํานวน ๑ เลา
- ขลุยหลิบไมชิงชัน จํานวน ๑ เลา
- จระเข จํานวน ๒ ตัว
- ฉิ่ง จํานวน ๑ คู
- ฉาบเล็ก จํานวน ๑ คู
- กรับเสภา จํานวน ๑ คู
- กลองยาว ขนาดไมนอยกวา ๘ นิ้ว จํานวน ๑๐ ใบ
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคาทองถิ่น)

- ๑๒๓ ๓.๑.๓ ประเภทรายจาย ครุภณ
ั ฑEไฟฟOาและวิทยุ
จํานวน ๑๐๒,๕๐๐ บาท
เพื่อจายเปMน
- เครื่องขยายเสียง
จํานวน ๗๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณEเครื่องขยายเสียงใหกับศูนยEพัฒนา
เด็กเล็กฯ จํานวน ๑ ชุด ประกอบดวย
- ลําโพงขนาด๖-๘ นิ้ว จํานวน ๘ ตัว
- ลําโพงขนาด ๖ นิ้ว จํานวน ๔ ตัว
- เพาเวอรE จํานวน ๑ ตัว
- สายลําโพง จํานวน ๑๕๐ เมตร
- ไมคEลอย จํานวน ๑ ชุด
- ทอเดินสาย ๑๕๐ เมตร
- ป&ไมคE ๑ ชุด
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- ไมโครโฟน
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อไมโครโฟนแบบไรสาย ครบชุด ๑ ชุด ใหกับโรงเรียนเทศบาล
วัดบุญญวาสวิหาร ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑE)
- เครื่องเลน DVD
จํานวน ๒,๕๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่อง DVD ใหกับโรงเรียนเทศบาลบานปLาแดง
จํานวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑE)
๓.๑.๔ ประเภทรายจาย ครุภณ
ั ฑEโฆษณาและเผยแพร
จํานวน ๔๓,๘๐๐ บาท
เพื่อจายเปMน
- เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอรE
จํานวน ๒๓,๙๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอรE XGA ขนาดไมนอยกวา ๒,๕๐๐ ANSL Lumens
ใหกับศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑE)
- จอรับภาพ
จํานวน ๑๙,๙๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรEไฟฟOา ขนาดเสนทะแยงมุม ขนาด ๑๕๐ นิ้ว
จํานวน ๑ เครื่อง ใหกับศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑE)
๓.๑.๕ ประเภทรายจาย ครุภณ
ั ฑEคอมพิวเตอรE
จํานวน ๕๙๗,๖๐๐ บาท
เพื่อจายเปMน
- เครื่องปริ๊นเตอรE
จํานวน ๔๗,๑๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอรE จํานวน ๗ เครื่อง ดังนี้ เครื่องปริ๊นเตอรE
เลเซอรE ตั้งไว ๑๒,๖๐๐ บาท เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพEคอมพิวเตอรEเลเซอรEสี จํานวน ๓ เครื่อง

- ๑๒๔ ใหกับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร และโรงเรียนเทศบาลวัดไผลอม และศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน ๑ เครื่อง
เครื่องปริ๊นเตอรE (Multifunction) แบบหมึก Injet มีคุณลักษณะดังนี้
-เปMนอุปกรณEที่มีความสามารถเปMน Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
-ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก
-มีความละเอียดในการพิมพEไมนอยกวา ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพEสีไมนอยกวา ๒๐ หนาตอนาที
-ความเร็วในการพิมพEขาวดําไมนอยกวา๒๘ หนาตอนาที
-สามารถสแกนเอกสารขนาด A ๔ (ขาวดํา-สี) ได
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา๑,๒๐๐x ๒,๔๐๐ dpi
-มีถาดปOอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed )
-สามารถถายเอกสารทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา ๙๐ สําเนา
-สามารถยอและขยายได๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอรEเซ็นตE
-สามารถใชไดกับ A๔, Letter,Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา
๑๐๐ แผน
- เครื่องปริ๊นเตอรEเลเซอรE ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน ๑๖,๕๐๐ บาท
ใหกับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร จํานวน ๒ เครื่อง และโรงเรียนเทศบาลวัดไผลอม
จํานวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพEไมนอยกวา๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพEไมนอยกวา ๒๕ หนาตอนาที
-มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา ๘ MB
-สามารถพิมพEเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
-มี Interface แบบ๑xParallel sinv ๑ หรือ ๑xUSB ๒.๐ หรือดีกวา
-สามารถใชไดกับ A๔, Letter,legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา
๒๕๐ แผน
- เครื่องปริ๊นเตอรEเลเซอรE
จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพEคอมพิวเตอรEเลเซอรEสี จํานวน ๑ เครื่อง
ใหกับโรงเรียนเทศบาลบานปLาแดง มีคุณลักษณะดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพEไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพEสีไมนอยกวา ๒๐ หนาตอนาที
-ความเร็วในการพิมพEขาวดําไมนอยกวา ๒๐ หนาตอนาที
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๑๖ MB
-สามารถพิมพEเอกสารกลับหนาอัตโนมัติ
-มี Interface ไมนอยกวา ๑xUSB ๒.๐
-มีชองเชื่อมตอ Ethernet๑๐/๑๐๐ Base TX ไมนอยกวา ๑ ชอง
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามเกณฑEราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑEคอมพิวเตอรE)

- ๑๒๕ - เครื่องคอมพิวเตอรE
จํานวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรEพรอมอุปกรณE จํานวน ๒๑ เครื่อง โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร จํานวน ๑๐ เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดไผลอม จํานวน ๑๐ เครื่อง และศูนยE
พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา ๒.๕ GHz และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา ๖ MB
จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยประมวลผล เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีความจําของไมนอยกวา ๑ GB
- มีหนวยความจําหลัก (Ram) ชนิด DDR ๓ หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB
จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐:๑ และมีขนาดไมนอยกวา
๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามเกณฑEราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑEคอมพิวเตอรE)
- เครื่องสํารองไฟ
จํานวน ๒๕,๕๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟOาใหกับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสฯ
จํานวน ๑๕ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-มีกําลังไฟฟOาดานนอกไมนอยกวา ๗๕๐ VA
-สามารถสํารองไฟฟOาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๓.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสร5าง
จํานวน ๙๓๗,๐๐๐ บาท
๓.๒.๑ ประเภทรายจาย อาคาร
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMน
- คาจางเหมากอสรางทางเดินพรอมหลังคาคลุมศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางเหมากอสรางทางเดินหนาอาคารพรอมหลังคาคลุม ขนาดความกวางไม
นอยกวา ๓.๐๐ เมตร ยาวไมนอยกวา ๔.๕๐ เมตร จํานวน ๑ จุด และกอสรางหลังคาบริเวณดานขางระเบียง ขนาด
กวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร ยาวไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร หรือไดพื้นที่ไมนอยกวา ๖๙.๕๐ ตารางเมตร จํานวน ๒ จุด
ตามแบบแปลนเทศบาลและแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๓.๒.๒ ประเภทรายจาย คาตอเติมและดัดแปลง
จํานวน ๕๓๗,๐๐๐ บาท
- คาจางเหมาปรับปรุงหองเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร จํานวน ๑๓๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางเหมาปูพื้นกระเบี้องหองเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
จํานวน ๕ หอง ไดพื้นที่ไมนอยกวา ๖๖ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลและแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ๑๒๖ - คาจางเหมาปรับปรุงซอมแซมประตูเหล็กบานเลื่อนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางเหมาปรับปรุงซอมแซมประตูเหล็กบานเลื่อน อาคาร ๔ ขนาดไมนอยกวา
๔.๒๐x๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑ ชอง ตามแบบแปลนเทศบาลและแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- คาจางเหมาปรับปรุงซอมแซมหองน้ําหองสวม โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาปรับปรุงซอมแซมหองน้ําหองสวมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
ตามแบบแปลนเทศบาลและแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- คาจางเหมาซอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดไผลอม
จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางเหมาซอมแซมอาคารเรียนสวนที่ชํารุดใหกับโรงเรียนเทศบาลวัดไผลอม
ตามแบบแปลนเทศบาลและแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- คาจางเหมาปรับปรุงหองอาบน้ําศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ
จํานวน ๗๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางเหมาปรับปรุงกอสรางที่ลางหนาและที่แปรงฟVน ขนาดความกวาง
ไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร ยาวไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร สูงไมนอยกวา ๐.๙๐ เมตร จํานวน ๑ ที่ ตามแบบแปลนเทศบาล
และแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- คาจางเหมาทาสีรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดไผลอม
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางเหมาทาสีรั้วโรงเรียนตลอดแนวดานหนาโรงเรียน ตามแบบแปลนเทศบาล
และแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
งานระดับมัธยมศึกษา
รวม ๒,๗๖๖,๓๒๐ บาท
๑.งบบุคลากร
รวม ๒,๗๕๖,๓๒๐ บาท
๑.๑ หมวดรายจาย เงินเดือน และคาจ5างประจํา
รวม ๒,๗๕๖,๓๒๐ บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
จํานวน ๒,๐๒๐,๖๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเดือนพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ฯลฯ
๑.๑.๒ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานครูเทศบาล
จํานวน ๑๔๐,๕๒๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝLาอันตราย
เปMนปกติ คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตลอดจนเงินคาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานครู
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
๑.๑.๓ ประเภทรายจายเงินวิทยฐานะ
จํานวน ๒๓๕,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา กรณีใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ฯลฯ
๑.๑.๔ ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน ๒๐๐,๑๖๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาจาง ของพนักงานจางระดับมัธยมศึกษา
๑.๑.๕ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
๑๕๙,๘๔๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
๒.งบดําเนินการ
รวม
๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๑ หมวดรายจายคาตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ
รวม
๑๐,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
บาท

- ๑๒๗ คาใช5สอย
รวม
๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดการศึกษาเพิ่มระดับมัธยมศึกษาขึ้นอีก ๑ โรงเรียน ตาม
แผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๓. งบลงทุน
รวม
บาท
๓.๑ หมวดคาครุภัณฑ; ที่ดินและสิ่งกอสร5าง
รวม
บาท
งานศึกษาไมกําหนดระดับ
รวม ๒,๑๖๒,๗๐๐ บาท
๑.งบบุคลากร
รวม
บาท
๑.๑ หมวดรายจาย เงินเดือน และคาจ5างประจํา
รวม
บาท
๒.งบดําเนินการ
รวม ๒,๑๖๒,๗๐๐ บาท
๒.๑ หมวดรายจายคาตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ
รวม ๑,๕๗๗,๗๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
๒๙,๗๐๐ บาท
๒.๑.๑ ประเภทรายจาย คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปMนประโยชนEแกองคEกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน ๒๙,๗๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาบริหารจัดการประเมินผลงานบุคลากรทางการศึกษาและคาตอบแทนคณะกรรมการ
การประเมินผลงาน สําหรับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการ
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและคาจางประจํา)
คาใช5สอย
จํานวน ๑,๔๗๒,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ ประเภทรายจาย รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสิน
จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาบํารุงหรือซอมแซมครุภัณฑE คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสินอื่น ๆ ฯลฯ
๒.๑.๓ ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นจัดขึ้น เชน เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาลงทะเบียน ฯลฯ
๒.๑.๔ ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน ๑,๑๓๒,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดทําขอสอบภาคเรียนและปลายป&การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดทําขอสอบของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ป&ละ ๑ ครั้ง ในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ๕๗๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรอื่นเขา
รวมอบรมในโครงการตางๆ ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นจัดขึ้นในราชอาณาจักรและนอก

- ๑๒๘ อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาลงทะเบียน ฯลฯ ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว
๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป&งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรับเปMนฐานในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงิน
อุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- คาใชจายในการพัฒนาการเรียนรูสูอาเซียน
จํานวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการพัฒนาการเรียนรูสูอาเซียน ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป&
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น
- คาวัสดุวิทยาศาสตรEหรือการแพทยE
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรEหรือการแพทยEใหกับโรงเรียนเทศบาลในสังกัดและ
ศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ
คาวัสดุ
รวม ๗๖,๐๐๐ บาท
๒.๑.๕ ประเภทรายจาย คาวัสดุสํานักงาน
จํานวน ๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคากระดาษ ปากกา หมึก แฟOม หนังสือ คูมือการปฏิบัติงาน ฯลฯ
๒.๑.๖ ประเภทรายจาย คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
๒.๒ คาสาธารณูปโภค
รวม ๕๘๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๗ ประเภทรายจาย คาไฟฟOา
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาไฟฟOาของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดและศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ
๒.๑.๘ ประเภทรายจาย คาน้ําประปา
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาน้ําประปาของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดและศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ
๒.๑.๙ ประเภทรายจาย คาโทรศัพทE
จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาโทรศัพทEของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดและศูนยEพัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ
๓. งบลงทุน
รวม
บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม ๑,๙๐๔,๘๐๐ บาท
๑. งบบุคลากร
รวม ๔๔๗,๘๐๐ บาท
๑.๑ หมวดรายจาย เงินเดือน และคาจ5างประจํา
รวม ๔๔๗,๘๐๐ บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน ๒๓๕,๕๒๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเดือนพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฯลฯ

- ๑๒๙ ๑.๑.๒ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล
จํานวน
๑๖,๔๔๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝLาอันตราย
เปMนปกติ คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตลอดจนเงินคาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงาน
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
๑.๑.๓ ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
๗๒,๖๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนพนักงานจาง ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเจาหนาที่ศูนยEเยาวชน/เจาพนักงานศูนยE
เยาวชน ๑ อัตรา
๑.๑.๔ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
๓๕,๔๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
๑.๑.๕ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
๘๗,๘๔๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
๒.งบดําเนินการ
รวม ๑,๓๙๒,๐๐๐ บาท
๒.๑ หมวดรายจายคาตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ
รวม
๙๔๗,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
บาท
คาใช5สอย
รวม
๕๓๗,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑ ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
๔๓๗,๐๐๐ บาท
-เพื่อจายเปMนคาติดตั้งโทรศัพทE คาเชาเครื่องถายเอกสาร เปMนคาเย็บกระดาษ คาระวางรถบรรทุก
สิ่งของ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหมากระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
-เพื่อจายเปMนคาจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหนาที่ยาม ๑ ราย และเจาหนาที่ประจําสะวายน้ํา
๓ ราย
จํานวน
๔๓๒,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ ประเภทรายจาย รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสิน จํานวน
๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาบํารุงหรือซอมแซมครุภัณฑE คาบํารุงหรือซอมแซมและสิ่งกอสราง คาบํารุงหรือ
ซอมแซมทรัพยEสินอื่นๆ ฯลฯ
๒.๑.๓ ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นจัดขึ้น เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาลงทะเบียน ฯลฯ
คาวัสดุ
รวม ๔๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๔ ประเภทรายจาย คาวัสดุสํานักงาน
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อกระดาษ ปากกา หมึก แฟOม ฯลฯ
๒.๑.๕ ประเภทรายจาย วัสดุไฟฟOาและวิทยุ
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟOาและวิทยุ เชน ถานไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟOา ฯลฯ
๒.๑.๖ ประเภทรายจาย วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน กระดาษชําระ ไมกวาด แกว จาน ฯลฯ
๒.๑.๗ ประเภทรายจาย วัสดุกอสราง
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ลูกบิด ฝVกบัว ฯลฯ

- ๑๓๐ ๒.๑.๘ ประเภทรายจาย คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
๒.๑.๙ ประเภทรายจาย คาวัสดุวิทยาศาสตรEหรือการแพทยE
จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรEหรือการแพทยE เชน แอลกอฮอลE เวชภัณฑE สําลี ผาพันแผล
คลอรีน ฯลฯ
๒.๑.๑๐ ประเภทรายจาย คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปOายเขียนปOาย สติ๊กเกอรE สี ฯลฯ
๒.๒ หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม ๔๔๕,๐๐๐ บาท
๒.๒.๑ ประเภทรายจาย คาไฟฟOา
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาไฟฟOาสําหรับสระวายน้ําเทศบาลเมืองทาใหม ฯลฯ
๒.๒.๒ ประเภทรายจาย คาน้ําประปา
จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาน้ําประปาสําหรับสระวายน้ําเทศบาลเมืองทาใหม ฯลฯ
๒.๒.๓ ประเภทรายจาย คาโทรศัพทE
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาโทรศัพทEสําหรับสระวายน้ําเทศบาลเมืองทาใหม ฯลฯ
๓.งบเงินอุดหนุน
รวม
๖๕,๐๐๐ บาท
๓.๑ หมวดรายจาย เงินอุดหนุน
รวม
๖๕,๐๐๐ บาท
๓.๑.๑ ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนองคEกรปกครองทองถิ่นอื่น
จํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินอุดหนุนการจัดงานแขงขันกีฬานักเรียนองคEกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๓.๑.๒ ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือองคEกรเอกชนในกิจกรรมอันเปMนประโยชนE
จํานวน
๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานเทศกาลของดีเมืองจันทE เพื่อจายเปMนเงินอุดหนุนอําเภอ
ทาใหมจัดกิจกรรมเขารวมงานเทศกาลของดีเมืองจันทE รวมกับจังหวัดจันทบุรี ฯลฯ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ตาม
แผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) อยูระหวางขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคEกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดจันทบุรี
งบลงทุน
รวม
บาท
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม ๙๑๑,๘๐๐ บาท
๑.งบบุคลากร
รวม
บาท
หมวดรายจาย เงินเดือน และคาจ5างประจํา
รวม
บาท
๒.งบดําเนินการ
รวม ๙๐๔,๐๐๐ บาท
๒.๑ หมวดรายจายคาตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ
รวม ๙๐๔,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
บาท
คาใช5สอย
รวม ๘๙๔,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑ ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน ๘๙๔,๐๐๐ บาท
- โครงการแขงขันกีฬาหนวยงานสัมพันธE
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปMนคาใชจายในการจัดการแขงขันหรือสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันฯ กับหนวยงานอื่น
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ๑๓๑ -โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคEกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการแขงขันกีฬานักเรียนองคEกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย ประจําป&การศึกษา ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตามแผนพัฒนา
สามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการแขงขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล ตาม
แผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการแขงขันวิ่งมินิมาราธอน
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการจัดตั้งศูนยEเยาวชนยอยเทศบาลเมืองทาใหม
จํานวน ๔๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณEการกีฬาตาง ๆ ใหกับศูนยEเยาวชนยอย ตาม
แผนพัฒนาสามป&(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธEเพื่ออนุรักษEทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดอบรมใหกับนักเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนออกกําลังกาย จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูดานกีฬา นันทนาการ สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณEในการออกกําลังกาย ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
คาวัสดุ
รวม
๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ ประเภทรายจาย คาวัสดุอุปกรณEกีฬา
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อชุดกีฬา วัสดุการกีฬาสนับสนุนชมรมกีฬา เชน ชุดกีฬา ลูกฟุตบอล ไมตีปUงปอง
ลูกปUงปอง ลูกเทนนิส ตะกรอ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณEสําหรับใชในศูนยEเยาวชน (สระวายน้ํา)
๓. งบลงทุน
รวม
๗,๘๐๐ บาท
คาครุภัณฑ;ที่ดิน และสิ่งกอสร5าง
รวม
๗,๘๐๐ บาท
๓.๑ ประเภทรายจาย คาครุภัณฑEกีฬา
จํานวน
๗,๘๐๐ บาท
-เกาอี้เซฟการEด เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเกาอี้เซฟการEด สําหรับใชในงานสระวายน้ํา ฯลฯ จํานวน
๑ ตัว ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคาทองถิ่น)

- ๑๓๒ งานศาสนาวัฒนธรรมท5องถิ่น
รวม ๘๗๖,๐๐๐ บาท
๑. งบบุคลากร
รวม
บาท
๑.๑ หมวดรายจาย เงินเดือน และคาจ5างประจํา
รวม
บาท
๒. งบดําเนินการ
รวม ๘๗๖,๐๐๐ บาท
๒.๑ หมวดรายจายคาตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ
รวม ๘๗๖,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
บาท
คาใช5สอย
รวม ๘๗๖,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑ ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน ๘๗๖,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดงานประเพณีและวันสําคัญของทองถิ่น ตั้งไว ๘๗๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดงานประเพณีและวันสําคัญของทองถิ่น ดังนี้ วันขึ้นป&ใหม
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท , งานวันเด็ก จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท , วันสงกรานตE จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ,วัน
ผลไม จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท , วันเขาพรรษา จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ,วันออกพรรษา จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท ,
วันลอยกระทง จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท, ผาปLาวันเพ็ญ เดือน ๑๒ จํานวน ๖,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๓.งบลงทุน
รวม
บาท

- ๑๓๓ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
หนวยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล5อม
----------------ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น ๑๐,๑๓๙,๐๗๒ บาท จายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปQน
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม ๑,๗๓๐,๘๘๐ บาท

งบบุคลากร
รวม ๙๘๖,๒๘๐ บาท
หมวดรายจาย เงินเดือน คาจ5างประจําและคาจ5างชั่วคราว
รวม ๙๘๖,๒๘๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน
จํานวน ๘๓๑,๙๖๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน ๓ อัตรา
ประเภทรายจาย เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน ๑๕๔,๓๒๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายตางๆ ดังนี้
- เงินประจําตําแหนงและเงินนอกเหนือจากเงินเดือนผูอํานวยการ จํานวน ๑ อัตรา
จํานวน ๑๓๔,๔๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินประจําตําแหนงและเงินนอกเหนือจากเงินเดือนผูอํานวยการ จํานวน ๑ อัตรา
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ จํานวน ๑ อัตรา
จํานวน ๑๙,๙๒๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ จํานวน ๑ อัตรา
งบดําเนินงาน
รวม ๗๔๑,๐๐๐ บาท
หมวดรายจาย คาตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม ๗๒๙,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
๒๓,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาอาหารทําการนอกเวลาของพนักงานและลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการเปMนครั้งคราว
ประเภทรายจาย คาเชาบาน
จํานวน
๕๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาเชาบานของพนักงานที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น
ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางประจําที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่น

- ๑๓๔ –
ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจางประจําและบุคคลในครอบครัวที่
เจ็บปLวย และมีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ขาราชการสวนทองถิ่น
ประเภทรายจาย คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปMนประโยชนEแกองคEกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
๕๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินรางวัลและสินบนนําจับผูกระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ
คาใช5สอย
รวม
๔๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสิน จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑEที่ชํารุดเสียหาย เชน คอมพิวเตอรE เครื่อง
พิมพEดีด โตXะ เกาอี้ ฯลฯ
ประเภทรายจาย รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน
๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ
คาวัสดุ
รวม
๖๖๑,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย วัสดุสํานักงาน
จํานวน
๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุคอมพิวเตอรE
จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรE เชน Mouse , ตลับผงหมึก แผนจัดเก็บขอมูล แผนกรองแสง
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสE คาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรEที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุไฟฟOาและวิทยุ
จํานวน
๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้ออุปกรณEไฟฟOาชนิดตาง ๆ เชน หลอดไฟฟOา สายไฟฟOา บัลลาสตE ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
๑๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุที่เขาลักษณะเกี่ยวกับงานบานงานครัวในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เชน ไมกวาด,ผงซักฟอก,แปรง ที่โกยผง ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุการเกษตร
จํานวน
๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อสารเคมีปOองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตวE วัสดุการเกษตร ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุกอสราง
จํานวน
๓๑๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อดินกลบกองขยะและปรับปรุงทาง อิฐ หิน ปูน ทราย ทอ ไม
ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อกระดาษโปสเตอรE ฟUลEมถายรูป ฯลฯ
ประเภทรายจาย คาวัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อรองเทาบูXท เสื้อกันฝน ถุงมือ เครื่องแบบ ฯลฯ

- ๑๓๕ ประเภทรายจาย คาวัสดุอื่น
จํานวน ๕๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆที่มิไดกําหนดไวขางตน เชน สายสงน้ํา สําหรับใชกับรถบรรทุกน้ํา
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฯลฯ
หมวดรายจายสาธารณูปโภค
รวม
๑๒,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาบริการดานโทรคมนาคม
จํานวน
๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาบริการอินเตอรEเน็ตรายเดือน และคาบริการอื่นเพื่อใหไดซึ่งบริการดังกลาว
งบลงทุน
รวม
๓,๖๐๐ บาท
หมวดรายจาย คาครุภัณฑ; ที่ดิน และสิ่งกอสร5าง
รวม
๓,๖๐๐ บาท
ประเภทรายจาย ครุภัณฑEคอมพิวเตอรE
จํานวน
๓,๖๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับคอมพิวเตอรE ขนาดไมนอยกวา ๗๕๐ VA จํานวน
๒ เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม (เครื่องที่ ๑ รหัส ๔๐๐-๔๒-๒๐๔๐ และเครื่องที่ ๒ รหัส ๔๑๖-๔๗-๐๐๙๗) ตาม
แผนพัฒนาสามป&( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑE)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม
๙๘๐,๘๐๐ บาท
งบบุคลากร
รวม
๔๔๓,๔๐๐ บาท
หมวดรายจาย เงินเดือนและคาจ5างประจํา
รวม
๔๔๓,๔๐๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
๓๘๙,๔๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน ๑ อัตรา
ประเภทรายจาย เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน
๕๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายตางๆ ดังนี้
- เงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลประเภทวิชาชีพตามคุณวุฒิ จํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลประเภทวิชาชีพตามคุณวุฒิ จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข จํานวน ๑ อัตรา อัตราเดือนละ
๑,๐๐๐ บาท
งบดําเนินงาน
รวม ๔๕๗,๔๐๐ บาท
หมวดรายจาย คาตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม ๔๕๓,๒๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจางประจําและบุคคลในครอบครัวที่
เจ็บปLวย และมีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ขาราชการสวนทองถิ่น
คาใช5สอย
รวม
๑๙๗,๒๐๐ บาท
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางเหมาบริการใหบุคคลภายนอกทําการอยางหนึ่งอยางใดแกเทศบาล คาตรวจสอบ
สารปนเป•Žอนในอาหาร คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ

- ๑๓๖ ประเภทรายจาย รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสิน จํานวน
๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑEที่ชํารุดเสียหาย เชน คอมพิวเตอรE โตXะเกาอี้ ฯลฯ
ประเภทรายจาย รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน
๑๙๕,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายตางๆ ดังนี้
- โครงการรณรงคEปOองกันและควบคุมโรคเอดสE
จํานวน
๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคEปOองกันและควบคุมโรคเอดสE ตาม
แผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการดวงตาแจมใสเทิดไทองคEราชัน
จํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดหาแวนตาใหกับผูสูงอายุที่ประสบปVญหาในดานสายตาและ
ดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองทาใหม ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการสนับสนุนชมรมสงเสริมสุขภาพ
จํานวน
๔๓,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเตนแอโรบิค เพื่อสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทาใหม ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการตรวจคนดานภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียน
จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการตรวจคัดกรองดานภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองทาใหมทั้ง ๔ โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามป&( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
นักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองทาใหมทั้ง ๔ โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามป&
( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยทารกแรกเกิด
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยทารกแรกเกิดในเขตเทศบาลเมือง
ทาใหม ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการสงเสริมสุขภาพ
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการรณรงคEใหความรูดานโรคติดตอตาง ๆ ที่สําคัญ ,สงเสริมสุขภาพ
ดานการออกกําลังกาย,สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ, สงเสริมความสัมพันธEในครอบครัว,จัดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานสงเสริม
และพัฒนาโรงเรียน,สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ,สงเสริมงานสุขาภิบาลอาหาร, สงเสริมงานสาธารณสุขชุมชน ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการรณรงคEใหความรูกลุมเสี่ยงดานโรคติดตอและสารเสพติด
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการรณรงคEใหความรูกลุมเสี่ยงดานโรคติดตอและสารเสพติด ตาม
แผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อเปMนคาใชจายในการเก็บตัวอยางอาหารสด ตรวจสอบสารปนเป•Žอนตองหามตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ๑๓๗ -โครงการตรวจแนะนําสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการตรวจแนะนําสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตเทศบาลเมืองทาใหม ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการรณรงคEใหความรูกลุมผูประกอบการจําหนายอาหาร
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการรณรงคEใหความรูกลุมผูประกอบการดานอาหาร ตามแผน
พัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการใหความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําป&
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการรณรงคEใหความรูตอเนื่องในดานสาธารณสุขแก อสม. ของ
เทศบาลเมืองทาใหมทั้งใหมและเกา ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการไดตามระเบียบฯ
คาวัสดุ
รวม
๒๕๑,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย วัสดุกอสราง
จํานวน
๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ทอ ไม ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุวิทยาศาสตรEหรือการแพทยE
จํานวน
๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปMนคาใชจายตางๆ ดังนี้
-โครงการจัดซื้อเวชภัณฑEสําหรับบริการประชาชนและซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กใหเด็กนักเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง ๔ โรงเรียน
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเวชภัณฑEในการออกหนวยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลและซื้อยา
เม็ดเสริมธาตุเหล็กใหเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง ๔ โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-จัดซื้อเคมีภัณฑEกําจัดยุงและแมลงสาบ
จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปMนคาใชจายในการจัดซื้อเคมีภัณฑEกําจัดยุงและแมลงสาบ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป&
( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-จัดซื้อเคมีภัณฑEกําจัดลูกน้ํายุงลาย
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปMนคาใชจายในการจัดซื้อเคมีภัณฑEกําจัดลูกน้ํายุงลาย ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป&
( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-จัดซื้อเคมีภัณฑEกําจัดแมลงวัน
จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปMนคาใชจายในการจัดซื้อเคมีภัณฑEกําจัดแมลงวัน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป&
( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม ๔,๒๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาไฟฟOา
จํานวน
๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาไฟฟOาที่ใชในศูนยEบริการสาธารณสุขฯ
ประเภทรายจาย คาน้ําประปา
จํานวน
๓,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาน้ําประปาที่ใชในศูนยEบริการสาธารณสุขฯ

- ๑๓๘ งบเงินอุดหนุน
รวม ๘๐,๐๐๐ บาท
หมวดรายจาย เงินอุดหนุน
รวม ๘๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนเอกชน
จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในการพัฒนาระบบการ
สาธารณสุขมูลฐาน ใหแก อสม. เทศบาลเมืองทาใหม จํานวน ๘ ชุมชน ตามแผนพัฒนาสามป&( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม ๖,๐๕๘,๙๙๒ บาท

งบบุคลากร
รวม ๑,๑๒๒,๓๑๒ บาท
หมวดรายจาย เงินเดือนและคาจ5างประจํา
รวม ๗๒๖,๓๑๒ บาท
ประเภทรายจาย คาจางลูกจางประจํา
จํานวน ๖๙๘,๔๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจํา จํานวน ๔ อัตรา
ประเภทรายจาย เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
จํานวน ๒๗,๙๑๒ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา กรณีเงินเดือนเต็มขั้น จํานวน ๔ อัตรา
หมวดคาจ5างชั่วคราว
รวม ๓๙๖,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน ๒๔๕,๒๘๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตําแหนง
พนักงานขับรถยนตE จํานวน ๑ อัตรา ที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสาธารณสถานและเก็บขนขยะมูลฝอย ตําแหนง
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน ๑ อัตรา ที่ชวยปฏิบัติงานธุรการของงานรักษาความสะอาด รับคํารองขออนุญาต
ประกอบการคาตางๆ ตามเทศบัญญัติ รับแจงเก็บสิ่งปฏิกูล พรอมสรุปผลการออกปฏิบัติการ ทําหนังสือแจงเตือน
ผูประกอบการคาและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายและตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน
๑ อัตรา ที่ชวยปฏิบัติงานธุรการงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม และงานธุรการงานรักษาความสะอาด รับคํารอง
ขออนุญาตประกอบการคาตางๆ ตามเทศบัญญัติ รับแจงเก็บสิ่งปฏิกูล งานแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญและปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ประเภทรายจาย เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน ๑๕๐,๗๒๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม จํานวน ๓ อัตรา
งบดําเนินงาน
รวม ๔,๘๙๗,๐๘๐ บาท
หมวดรายจาย คาตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม ๔,๘๙๗,๐๘๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
๗๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาอาหารทําการนอกเวลาของพนักงานและลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการเปMนครั้งคราว
คาใช5สอย
รวม
๓,๕๙๒,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
๓,๒๖๗,๐๐๐ บาท

- ๑๓๙ เพื่อจายเปMนคาปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย คาตรวจสอบสารปนเป•Žอนในอาหาร คาถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ จางเหมาเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและจางเหมางานรักษาความสะอาด
จํานวน ๒๔ อัตรา และจางเหมาบุคคลภายนอกใหมากระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชน จางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ขุดลอกทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา ฯลฯ
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสิน จํานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑEที่ชํารุดเสียหาย เชน รถจักรยานยนตE รถยนตE
เครื่องตัดหญา เครื่องพนฝอยละออง ฯลฯ
ประเภทรายจาย รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน
๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายตางๆ ดังนี้
- โครงการรณรงคEวันทําความสะอาด
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคEทําความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองทาใหม
ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการรณรงคEคัดแยกขยะมูลฝอย
จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการรณรงคEใหประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้ง ตาม
แผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการรณรงคEหลีกเลี่ยงการใชสิ่งของหรือบรรจุภัณฑEที่สรางปVญหาดานสิ่งแวดลอม
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อเปMนคาใชจายจัดทําสื่อรณรงคEใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในการหลีกหรือลดและ
การใชประโยชนEจากบรรจุภัณฑE ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการประชาสัมพันธEขยะอันตราย
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อเปMนคาใชจายในการจัดทําปOายหรือเอกสารประชาสัมพันธEใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ
ขยะอันตราย ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
คาวัสดุ
รวม ๑,๒๓๕,๐๘๐ บาท
ประเภทรายจาย วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
๒๗๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ ลิตร , ขนาดความจุไมนอย
กวา ๒๐๐ ลิตร , ขนาดความจุไมนอยกวา ๒๔๐ ลิตร ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
ประเภทรายจาย วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อยางรถยนตE สายพาน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน ๘๘๔,๐๘๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง แกXส ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
๓๙,๖๐๐ บาท
หมวดรายจาย คาที่ดิน และสิ่งกอสร5าง
รวม
๓๙,๖๐๐ บาท
ประเภทรายจาย เหล็กดัด
จํานวน
๓๙,๖๐๐ บาท
เพื่อเปMนคากอสรางตะแกรงดักขยะสแตนเลส ขนาดสวนบนกวางประมาณ ๓.๐๐ เมตร สวนลางกวาง
ประมาณ ๓.๕๐ เมตร ตามแผนพัฒนาสามป&( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ๑๔๐ งานบําบัดน้ําเสีย
รวม ๒๓,๐๐๐ บาท
งบดําเนินงาน
รวม ๒๓,๐๐๐ บาท
หมวดรายจาย คาตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม ๒๓,๐๐๐ บาท
คาใช5สอย
รวม ๒๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ ฯลฯ และจางเหมาบุคคลภายนอกใหมากระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ
ประเภทรายจาย รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายตางๆ ดังนี้
-โครงการรณรงคEสถานประกอบการใหบําบัดน้ําเสียกอนปลอยทิ้ง จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการตรวจแนะนําสถานประกอบการใหติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียกอน
ปลอยทิ้ง ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการประชาสัมพันธEจุลินทรียEชวยบําบัดน้ําเสีย
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดทําปOายประชาสัมพันธEการใชจุลินทรียEชวยบําบัดน้ําเสีย จํานวน ๕ ปOาย
ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
คาวัสดุ
รวม
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย วัสดุกอสราง
จํานวน
๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ทอ ไม ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ

แผนงานการพาณิชย;
งานตลาดสด

รวม ๓๙๓,๐๐๐ บาท

งบดําเนินงาน
รวม ๓๙๓,๐๐๐ บาท
หมวดรายจาย คาตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท
คาใช5สอย
รวม
๒๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางเหมาบุคคลภายนอกใหมากระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสิน จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑEที่ชํารุดเสียหาย เชน ทอประปา กXอกน้ํา
ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ
คาวัสดุ
รวม
๘๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย วัสดุไฟฟOาและวิทยุ
จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้ออุปกรณEไฟฟOาชนิดตาง ๆ เชน หลอดไฟฟOา สายไฟฟOา บัลลาสตE สวิทซEไฟฟOา
ปลั๊กไฟ ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุกอสราง
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ทอ ไม กXอกน้ํา ทอประปา ฯลฯ

- ๑๔๑ ประเภทรายจาย วัสดุวิทยาศาสตรEหรือการแพทยE
จํานวน
๖๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายตางๆ ดังนี้
-จัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อโรคและดับกลิ่น ฯลฯ
จํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อโรคและดับกลิ่น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป&
( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-จัดซื้อเคมีภัณฑEและเหยื่อควบคุมและกําจัดหนู
จํานวน
๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเคมีภัณฑEและเหยื่อเพื่อใชในการกําจัดหนูในเขตเทศบาลเมืองทาใหม ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม ๒๘๘,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาไฟฟOา
จํานวน
๑๕๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาไฟฟOาที่ใชในตลาดสดทั้ง ๒ แหง
ประเภทรายจาย คาน้ําประปา
จํานวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาน้ําประปาตลาดสดทั้ง ๒ แหง

งานโรงฆาสัตว;

รวม

๙๕๒,๔๐๐ บาท

งบบุคลากร
รวม ๓๙๖,๐๐๐ บาท
หมวดรายจาย เงินเดือนและคาจ5างประจํา
รวม ๓๙๖,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน
จํานวน ๓๙๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเดือนพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน ๑ อัตรา
งบดําเนินงาน
รวม ๕๔๕,๔๐๐ บาท
หมวดรายจาย คาตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม ๔๖๙,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
๖,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาอาหารทําการนอกเวลาของพนักงานและลูกจาง ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการเปMนครั้งคราว
ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจางประจําและบุคคลในครอบครัวที่
เจ็บปLวย และมีสิทธิไดรับตามระเบียบ ฯลฯ
คาใช5สอย
รวม ๓๗๑,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน ๒๒๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางเหมางานรักษาความสะอาดโรงฆาสัตวE จํานวน ๒ อัตรา คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ และจางเหมาบุคคลภายนอกใหมากระทําการอยางใด อยางหนึ่ง ฯลฯ
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสิน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑEที่ชํารุดเสียหาย เชน โตXะ เกาอี้ มอเตอรE
สูบน้ํา ฯลฯ
ประเภทรายจาย รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน
๔๕,๐๐๐ บาท

- ๑๔๒ เพื่อจายเปMนคาใชจายตางๆ ดังนี้
-โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา
จํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท
เพื่อเปMนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณEและเวชภัณฑEเพื่อใชในการออกหนวยบริการผาตัด
ทําหมัน ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวใหกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทาใหม ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป&
( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
ฯลฯ ของพนักงานที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการไดตามระเบียบฯ
- โครงการตรวจสอบความปลอดภัยในเนื้อสุกรกอนออกจําหนาย จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดซื้อเนื้อสุกร วัสดุอุปกรณEตางๆ ที่ใชในการตรวจหาสาร
ปนเป•Žอนในเนื้อสุกรที่ตลาดสดเทศบาลเมืองทาใหม ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
คาวัสดุ
รวม
๙๒,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย วัสดุไฟฟOาและวิทยุ
จํานวน
๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาซื้ออุปกรณEไฟฟOาชนิดตาง ๆ เชน หลอดไฟฟOา สายไฟฟOา บัลลาสตE สวิทซEไฟฟOา
ปลั๊กไฟ ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุที่เขาลักษณะเกี่ยวกับงานบานงานครัวในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เชน ไมกวาด,ผงซักฟอก,แปรง ที่โกยผง ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง แกXส ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุกอสราง
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ทอ ไม ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุวิทยาศาสตรEหรือการแพทยE
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเวชภัณฑEที่ใชในการออกหนวยบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทาใหม
ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
ประเภทรายจาย วัสดุการเกษตร
จํานวน ๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อสารเคมีปOองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตวE วัสดุการเกษตร ฯลฯ
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม
ประเภทรายจาย คาไฟฟOา
จํานวน
เพื่อจายเปMนคาไฟฟOาที่ใชในโรงฆาสัตวEของเทศบาล
ประเภทรายจาย คาน้ําประปา
จํานวน
เพื่อจายเปMนคาน้ําประปาที่ใชในโรงฆาสัตวEของเทศบาล
ประเภทรายจาย คาโทรศัพทE
จํานวน
เพื่อจายเปMนคาโทรศัพทEที่ใชในโรงฆาสัตวEเทศบาล
งบลงทุน
รวม
หมวดรายจาย คาครุภัณฑ; ที่ดิน และสิ่งกอสร5าง
รวม

๗๖,๔๐๐ บาท
๔๕,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๑,๔๐๐ บาท
๑๑,๐๐๐ บาท
๑๑,๐๐๐ บาท

- ๑๔๓ ประเภทรายจาย ครุภัณฑEการเกษตร
จํานวน ๑๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรEไฟฟOาพรอมอุปกรณE จํานวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้
- สูบน้ําได ๔๕๐ ลิตรตอนาที
- เปMนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรEไฟฟOา
- ขนาดทอสงไมนอยกวา ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร)
ตามแผนพัฒนาสามป& ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑE)

- ๑๔๔ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
หนวยงาน กองสวัสดิการสังคม
----------------ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น ๒,๘๐๑,๒๘๐ บาท จายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปQน
แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป
รวม ๖๑๖,๑๒๐
งบบุคลากร
รวม ๒๘๘,๑๒๐
หมวดรายจายเงินเดือน คาจ5างประจําและคาจ5างชั่วคราว
รวม ๒๘๘,๑๒๐
ประเภท รายจายเงินเดือนพนักงาน
จํานวน ๒๘๘,๑๒๐
เพื่อจายเปMนเงินเดือนพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน ๑ อัตรา

บาท
บาท
บาท
บาท

งบดําเนินงาน
รวม ๓๒๘,๐๐๐ บาท
หมวดรายจายคาตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม ๓๑๓,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม ๑๘,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
จํานวน
๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาอาหารทําการนอกเวลาของพนักงานและลูกจางที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลา
เปMนครั้งคราว
ประเภทรายจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
ประเภทรายจายเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บปLวยที่มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบฯ
คาใช5สอย
รวม
๖๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจางแรงงานบุคคลภายนอกใหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด และสําหรับการจางเหมา
แรงงานในการกอสรางซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไรและผูดอยโอกาส ฯลฯ
ประเภทรายจาย รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสิน
จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑE คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสินอื่น ๆ
ประเภทรายจาย รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน
๒๕,๐๐๐ บาท

- ๑๔๕ เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจางที่ไดรับคําสั่งให
เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ
คาวัสดุ
รวม ๒๓๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย วัสดุสํานักงาน
จํานวน
๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุ สํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุไฟฟOาและวิทยุ
จํานวน
๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อ อุปกรณEไฟฟOาตางๆ เชน ถานไฟ สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อไมกวาด แปรง สบู ผงซักฟอก กระดาษชําระ น้ํายาลางจาน จาน แกว ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุกอสราง
จํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อไมอัด สี ทินเนอรE ตะปู และสําหรับจัดซื้อวัสดุกอสราง ซอมแซมที่อยูอาศัย
ใหกับประชาชนผูยากไรและผูดอยโอกาส ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อฟUลEมถายรูป ลางรูป กระดาษโปสเตอรE พูกัน ฯลฯ
ประเภทรายจาย วัสดุคอมพิวเตอรE
จํานวน
๓๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเมาสE ตลับผงหมึก ตลับหมึก แผนบันทึกขอมูล กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม
๑๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาบริการดานโทรคมนาคม
จํานวน
๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาบริการอินเตอรEเน็ตรายเดือน และคาบริการอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข5มแข็งชุมชน
รวม ๒,๑๒๕,๑๖๐ บาท
งบบุคลากร
รวม ๖๕๓,๑๖๐ บาท
หมวดรายจายเงินเดือน คาจ5างประจําและคาจ5างชั่วคราว
รวม ๑๘๕,๑๖๐ บาท
ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน
จํานวน ๑๗๘,๖๒๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเดือนพนักงาน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน ๑ อัตรา
ประเภทรายจาย เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
จํานวน
๖,๕๔๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ของพนักงาน จํานวน ๑ อัตรา
หมวดรายจายคาจ5างชั่วคราว
รวม ๔๖๘,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน ๒๘๙,๖๘๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนพนักงาจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน ๒ อัตรา
และตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน ๑ อัตรา

- ๑๔๖ ประเภทรายจาย เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
จํานวน ๑๗๘,๓๒๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ของพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน
จํานวน ๒ อัตรา และตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน ๑ อัตรา
งบดําเนินงาน
รวม ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท
หมวดรายจายคาตอบแทน คาใช5สอยและวัสดุ
รวม ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
๑๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ
ประเภทรายจายเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บปLวยที่มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบฯ
คาใช5สอย
รวม ๑,๑๕๗,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน
๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจางที่ไดรับคําสั่งให
เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ
ประเภทรายจาย เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน ๑,๑๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายตางๆ ดังนี้
- โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนE
จํานวน
๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของชุมชน เนื่องในวันสําคัญหรือในกิจกรรมอันเปMน
ประโยชนEตอชุมชน ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการปOองกันและแกไขปVญหายาเสพติด
จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาวัสดุอุปกรณE คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่มในการอบรม หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการ
ปOองกันและแกไขปVญหายาเสพติด ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการเทศบาลสัญจร
จํานวน
๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณEตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาตอบแทนเจาหนาที่ที่เขารวมกิจกรรม คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาจางเหมาบริการหรือคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการสํารวจความจําเปMนพื้นฐาน (จปฐ.)
จํานวน
๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปMนคาวัสดุอุปกรณE คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่มในการอบรม คาแบบพิมพE แบบ
สํารวจ คาตอบแทนในการสํารวจ คาตอบแทนการบันทึกขอมูล หรือคาใชจายอื่นเกี่ยวกับการอบรมและสํารวจขอมูล
ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการจัดทํา ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน
จํานวน
๓๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาวัสดุอุปกรณEในการทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชนทั้ง ๘ ชุมชน คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่มในการอบรม และคาใชจายอื่น ๆ ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ๑๔๗ –
- โครงการชุมชนสัมพันธE
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดกิจกรรมแขงขันเกมสE / กีฬาและพบปะสังสรรคE คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณE หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการฝYกอบรมอาชีพ
จํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาวัสดุอุปกรณEในการฝYกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาพาหนะ คาเชาที่พัก หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุข
จํานวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาวัสดุอุปกรณEในการฝYกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาพาหนะ คาเชาที่พัก หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของชุมชน
จํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาพาหนะหรือคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามความตองการของชุมชน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามป&
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
งบเงินอุดหนุน
รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดรายจาย เงินอุดหนุน
รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคEกรเอกชนในการจัดกิจกรรมอันเปMน
สาธารณประโยชนE
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพในการปOองกันและแกไขปVญหายาเสพติดของ ศพส.
จ.จันทบุรี ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี เพื่อจายเปMนเงินอุดหนุนในการดําเนินการขับเคลื่อนงานดานยาเสพติดของ
จังหวัดจันทบุรีตามแนวยุทธศาสตรEที่รัฐบาลกําหนด ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (อยูระหวางการ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคEกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด )
แผนงานสังคมสงเคราะห;
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห;
งบรายจายอื่น
รวม ๖๐,๐๐๐ บาท
หมวดรายจายอื่น
รวม ๖๐,๐๐๐ บาท
ประเภท รายจาย คาใชจายในการสงเคราะหEผูดอยโอกาส
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินหรือสิ่งของในการชวยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ ที่ยากจนหรือคนเรรอน ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
ประเภทรายจาย คาใชจายในการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินหรือสิ่งของในการชวยเหลือบรรเทาทุกขEผูประสบสาธารณภัย หรือคาใชจายในการ
สนับสนุนหนวยงานอื่นที่เขามาดําเนินการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองทาใหม ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ๑๔๘ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
หนวยงาน กองวิชาการและแผนงาน
-------- ----------ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น ๓,๑๘๗,๐๘๐ บาท จายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปQน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม ๓,๑๘๗,๐๘๐ บาท
๑.งบบุคลากร
รวม ๒,๓๗๓,๔๘๐ บาท
๑.๑ หมวดรายจาย เงินเดือน คาจ5างประจําและคาจ5างชั่วคราว
รวม ๒,๓๗๓,๔๘๐ บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน
จํานวน ๑,๕๙๑,๐๘๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
๑.๑.๒ ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง
จํานวน
๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑.๑.๓ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน
๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑.๑.๔ ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน ๓๘๙,๗๖๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาตอบแทนและคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ ดังนี้
-ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน ๑ อัตรา
-ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหEนโยบายและแผน จํานวน ๑ อัตรา
-ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธE จํานวน ๒ อัตรา
๑.๑.๕ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
๒๕๘,๒๔๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจางตามภารกิจ ดังนี้
-ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน ๑ อัตรา
-ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหEนโยบายและแผน จํานวน ๑ อัตรา
-ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธE จํานวน ๒ อัตรา
๒. งบดําเนินการ
รวม ๗๑๙,๐๐๐ บาท
๒.๑ หมวดรายจายคาตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ
รวม ๖๘๕,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
๓๘,๕๐๐ บาท
๒.๑.๑ ประเภทรายจาย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ไดรับคําสั่งใหมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาเปMนครั้งคราว

- ๑๔๙ ๒.๑.๒ ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
๒.๑.๓ ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บปLวยที่มีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบฯ
๒.๑.๔ ประเภทรายจาย คาเชาบาน
จํานวน
๕๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือคาเชาบานของพนักงานที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ
คาใช5สอย
รวม ๔๒๔,๐๐๐ บาท
๒.๑.๕ ประเภทรายจาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน ๓๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMน
-คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปMนคาเย็บปกหนังสือ
เขาปกหนังสือ ในการจัดทําหนังสือตาง ๆ ของเทศบาล เชน เขาปกแผนพัฒนาเทศบาล เขาปกงบประมาณ
คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาบริการรับใช คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา คาโฆษณาและเผยแพรเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนE
สิ่งพิมพEตาง ๆ และคาจางเหมาบริการเพื่อจายเปMนคาจางเหมาแรงงานหรือจางเหมาบุคคลภายนอกใหมาปฏิบัติงาน
อยางใดอยางหนึ่ง
-โครงการจัดทําวารสารเทศบาลและสื่อตาง ๆ เพื่อเผยแพรกิจกรรมและผลงานของเทศบาล
ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปMนคาจัดทําวารสารรายงานกิจการของเทศบาล รวมทั้ง คูมือ แผนพับ
ใบปลิว CD วีดีทัศนEและเอกสารแนะนําอื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการปรับปรุงระบบลําโพงเสียงตามสาย ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซอมแซมปรับปรุง
และติดตั้งเพิ่มเติมลําโพงเสียงตามสายขนาดไมต่ํากวา ๓๐ วัตตE ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการเชาพื้นที่เว็บไซดEของเทศบาล ตั้งไว ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปMนคาเชาพื้นที่เว็บไซดEของ
เทศบาล ชื่อ www.thamaicity.go.th ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
-โครงการจัดทําปOายประชาสัมพันธE ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปMนคาจัดทําปOายไวนิล
ขนาดไมนอยกวา ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร และขนาดไมนอยกวา ๓.๖๐ x ๖.๐๐ เมตร หรือขนาดตามความเหมาะสม
หรือจัดทําปOายไม ปOายผา เปMนตน ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
๒.๑.๖ ประเภทรายจาย รายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยEสิน
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑEตาง ๆ เชน โตXะ เกาอี้ เครื่องคอมพิวเตอรE ลําโพงเครื่อง
ขยายเสียง วิทยุเทป ฯลฯ
๒.๑.๗ ประเภทรายจาย รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ในการเดินทางไปราชการของพนักงานตามระเบียบฯ

- ๑๕๐ –
๒.๑.๘ ประเภทรายจาย รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดทําเวทีประชาคมทองถิ่น
จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาวัสดุอุปกรณEในการจัดทําเวทีประชาคมทองถิ่น คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร และเครื่องดื่มในการอบรม และคาใชจายอื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
คาวัสดุ
รวม ๒๒๒,๕๐๐ บาท
๒.๑.๙ ประเภทรายจาย วัสดุสํานักงาน
จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษไข กระดาษ ปากกา หมึกถายเอกสาร
สิ่งพิมพEตาง ๆ ฯลฯ
๒.๑.๑๐ ประเภทรายจาย วัสดุไฟฟOาและวิทยุ
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟOาและวิทยุ เชน ถานไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟOา ฯลฯ
๒.๑.๑๑ ประเภทรายจาย วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน กระดาษชําระ ไมกวาด ขนไก ผงซักฟอก น้ํายาลาง
จาน แกว ฯลฯ
๒.๑.๑๒ ประเภทรายจาย วัสดุกอสราง
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน ไมอัด ทินเนอรE น้ํามันสน สี แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ
๒.๑.๑๓ ประเภทรายจาย คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรค ฯลฯ
๒.๑.๑๔ ประเภทรายจาย วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
๔,๕๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
๒.๑.๑๕ ประเภทรายจาย วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปOาย กระดาษเขียนโปสเตอรE ฟUลEม รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ
๒.๑.๑๖ ประเภทรายจาย วัสดุคอมพิวเตอรE
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรE เชน แผนบันทึกขอมูล กระดาษตอเนื่อง Mouse ผาหมึก
คอมพิวเตอรE ฯลฯ
๒.๒ หมวดรายจาย คาสาธารณูปโภค
รวม ๓๔,๐๐๐ บาท
๒.๒.๑ ประเภทรายจาย คาบริการดานโทรคมนาคม
จํานวน
๒๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาบริการอินเตอรEเน็ตรายเดือนและคาบริการอื่น เพื่อใหมาซึ่งบริการดังกลาวใชในกอง
วิชาการฯ
๒.๒.๒ ประเภทรายจาย คาไฟฟOา
จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาไฟฟOาสําหรับปOายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอรE
๓. งบลงทุน
๓.๑ หมวดรายจาย คาครุภัณฑ; ที่ดิน และสิ่งกอสร5าง
๓.๑.๑ ประเภทรายจาย ครุภณ
ั ฑEคอมพิวเตอรE

รวม

๙๔,๖๐๐ บาท

รวม
จํานวน

๙๔,๖๐๐ บาท
๖๙,๖๐๐ บาท

- ๑๕๑ ๑. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรE ตั้งไว ๓๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ชุด เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรEสําหรับงานประมวลผล (แบบที่ ๒) (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘ นิ้ว) และอุปกรณEคอมพิวเตอรE จํานวน ๑ ชุด
มีคุณสมบัติดังนี้
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา ๓.๐ GHz และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา ๘ MB
จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยประมวลผล เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีความจําขนาดไมนอยกวา ๑ GB
- มีหนวยความจําหลัก (Ram) ชนิด DDR ๓ หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๒ TB
จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐:๑ และมีขนาดไมนอยกวา
๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามเกณฑEราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑEคอมพิวเตอรE)
๒. คาจัดซื้อคอมพิวเตอรEโนตบุXค ตั้งไว ๒๗,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ชุด เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อ
คอมพิวเตอรEโนตบุXคสําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ CORE) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา ๒.๐ GHz จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวาขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา ๗๕๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มีจอภาพแบบ WXGA หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา ๑๒ นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ b,g,n) และ Bluetooth
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามเกณฑEราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑEคอมพิวเตอรE)
๓. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟOา ตั้งไว ๑๐,๖๐๐ บาท จํานวน ๒ เครื่อง เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อ
เครื่องสํารองไฟฟOา ขนาด ๑ KVA จํานวน ๒ เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- มีกําลังไฟฟOาดานนอกไมนอยกวา ๑ KVA และ ๖๐๐ W
- สามารถสํารองไฟฟOาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที
ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามเกณฑEราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑEคอมพิวเตอรE)
๓.๑.๒ ประเภทรายจาย ครุภณ
ั ฑEสํานักงาน
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท

- ๑๕๒ คาจัดซื้อบอรEดติดประกาศ ตั้งไว ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อบอรEดติดประกาศ
แบบตูกระจกบานเลื่อน ขนาด ๑๒๐x ๒๔๐ cm จํานวน ๑ บอรEด ตามแผนพัฒนาสามป& (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
(ซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีบรรจุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑE และเปMนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน)

- ๑๕๓ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองทาใหม
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
หนวยงาน กองชาง
-----------------ประมาณการรายจายทั้งสิ้น ๗,๒๗๐,๕๒๐ บาท จายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปQน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม ๙๐๙,๙๔๐ บาท
๑.งบบุคลากร
รวม ๗๔๒,๔๔๐ บาท
๑.๑ หมวดรายจายเงินเดือน คาจ5างประจําและคาจ5างชั่วคราว
รวม ๗๔๒,๔๔๐ บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน
จํานวน ๖๐๘,๐๔๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป&ใหแกพนักงานเทศบาลของกองชาง
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนใหแกผูอํานวยการกองชาง จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑.๓ ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง
จํานวน
๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน ๑ อัตรา
๒.งบดําเนินการ
รวม ๑๖๗,๕๐๐ บาท
๒.๑ หมวดรายจายคาตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ
รวม ๑๕๒,๕๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
๑๒,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑ ประเภทรายจาย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาอาหารทําการนอกเวลาสําหรับพนักงานกองชาง ในกรณีที่เทศบาลฯ มีงานเรงดวน
และจําเปMนตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปMนครั้งคราว
๒.๑.๒ ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานเทศบาลพรอมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซึ่ง
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลของขาราชการสวนทองถิ่น
คาใช5สอย
รวม
๘๗,๕๐๐ บาท
๒.๑.๓ ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน ๕๒,๕๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาเชาเครื่องถายเอกสาร คาระวางรถบรรทุก สิ่งของและครุภัณฑEตางๆ ฯลฯ
คาธรรมเนียมตางๆ ที่จําเปMนตองเบิกจาย และอยูในความรับผิดชอบของกองชาง

- ๑๕๔ ๒.๑.๔ ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยEสิน
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสินที่มีวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑEตางๆ คาบํารุงรักษาทรัพยEสิน เปMนตน
๒.๑.๕ ประเภทรายจาย รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองชางที่ไดรับ
คําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะฯลฯ
คาวัสดุ
รวม
๕๓,๐๐๐ บาท
๒.๑.๖ ประเภทรายจาย คาวัสดุสํานักงาน
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน แบบพิมพE สิ่งพิมพE
ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพE เปMนตน
๒.๑.๗ ประเภทรายจาย คาวัสดุงานบานงานครัว
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุที่เขาลักษณะเกี่ยวกับงานบานงานครัว ในการปฏิบัติงานของกองชาง เชน
ผงซักฟอก น้ํายาเช็ดกระจก ไมกวาด น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ
๒.๑.๘ ประเภทรายจาย คาวัสดุวิทยาศาสตรEหรือการแพทยE
จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรEหรือการแพทยE สําหรับใชในกิจกรรมตาง ๆ ของกองชาง เชน
น้ํายาแอมโมเนีย ฯลฯ
๒.๑.๙ ประเภทรายจายวัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุสําหรับใชโฆษณาและเผยแพรในสวนของกองชาง เชน แผนปOาย กระดาษ
โปสเตอรE พูกัน สี ฟUลEมถายรูป ฯลฯ
๒.๑.๑๐ ประเภทรายจายวัสดุคอมพิวเตอรE
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรE เชน Mouse, แผน Diskette กระดาษตอเนื่อง ผาหมึก
คอมพิวเตอรE ฯลฯ
๒.๒ หมวดรายจายคาสาธารณูปโภค
รวม ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.๒.๑ ประเภทรายจายคาบริการดานโทรคมนาคม
จํานวน
๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาบริการอินเตอรEเน็ตรายเดือนและคาบริการอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวใชใน
กองชาง
งานไฟฟCาถนน
๑.งบบุคลากร

รวม ๕,๓๙๘,๓๓๒ บาท
รวม ๒,๐๕๓,๓๓๒ บาท

๑.๑ หมวดรายจายเงินเดือน คาจ5างประจําและคาจ5างชั่วคราว
รวม ๒,๐๕๓,๓๓๒ บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน
จํานวน ๑,๒๐๙,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป&ใหแกพนักงานเทศบาลของกองชาง
จํานวน ๕ อัตรา
๑.๑.๒ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
๓๑,๐๘๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานเทศบาลของกองชาง
จํานวน ๒ อัตรา

- ๑๕๕ ๑.๑.๓ ประเภทรายจายคาจางลูกจางประจํา
จํานวน ๓๗๐,๕๖๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําป&ใหแกลูกจางประจําของกองชาง
จํานวน ๒ อัตรา
๑.๑.๔ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
จํานวน ๑๐,๖๙๒ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําของกองชางกรณีเงินเดือนเต็มขั้น จํานวน
๒ อัตรา
๑.๑.๕ ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน ๓๒๔,๒๔๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางของกองชาง จํานวน
๔ อัตรา
๑.๑.๖ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน ๑๐๗,๗๖๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตางๆ ฯลฯ ใหแกพนักงานจางของกองชาง จํานวน
๔ อัตรา
๒.งบดําเนินการ
รวม ๓,๓๔๕,๐๐๐ บาท
๒.๑ หมวดรายจายคาตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ
รวม ๓,๓๔๕,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
๑๐๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑ ประเภทรายจาย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาอาหารทําการนอกเวลาสําหรับพนักงานกองชาง ในกรณีที่เทศบาลฯ มีงานเรงดวน
และจําเปMนตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปMนครั้งคราว
๒.๑.๒ ประเภทรายจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่น
๒.๑.๓ ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําพรอมทั้งบุคคล
ในครอบครัวผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลของขาราชการ
สวนทองถิ่น
คาใช5สอย
รวม ๑,๗๑๒,๐๐๐ บาท
๒.๑.๔ ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน ๑,๒๐๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMน
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาระวางรถบรรทุก เพื่อจายเปMนคาระวางรถบรรทุกสิ่งของและ
ครุภัณฑEตางๆ ฯลฯ คาธรรมเนียมตางๆ เพื่อจายเปMนคาธรรมเนียมที่จําเปMนตองเบิกจาย และอยูในความรับผิดชอบของ
กองชาง
- คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปMนคาจางเหมาแรงงานหรือจางเหมาบุคคลภายนอกใหมาปฏิบัติงาน
อยางใดอยางหนึ่ง
๒.๑.๕ ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยEสิน
จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMน

- ๑๕๖ - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑE เพื่อจายคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑE เชน โตXะ เกาอี้
เครื่องพิมพEดีด รถจักรยานยนตE รถตัดหญา เครื่องสูบน้ํา รถกระเชาไฟฟOา ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อจายเปMนคาใชจายในการซอมแซมสิ่งกอสรางตางๆ
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองชางที่เกิดการชํารุด เชน ถนน สะพาน ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสิน เพื่อจายเปMนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยEสินอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองชาง
๒.๑.๖ ประเภทรายจาย รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองชางที่ไดรับ
คําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะฯลฯ
๒.๑.๗ ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาสนับสนุนภารกิจถายโอนดานผังเมืองรวม ในการจัดสงเจาหนาที่ฝYกอบรมเกี่ยวกับ
ผังเมืองและจางพนักงานจางทั่วไปในการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับผังเมืองรวมเมืองทาใหม และจัดซื้อวัสดุอุปกรณEหรือจาง
เกี่ยวกับดานงานผังเมือง
คาวัสดุ
รวม ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท
๒.๑.๘ ประเภทรายจาย คาวัสดุสํานักงาน
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว ยางลบ ฯลฯ
๒.๑.๙ ประเภทรายจาย คาวัสดุไฟฟOาและวิทยุ
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณEไฟฟOาชนิดตางๆ เชน สายไฟฟOา หลอดไฟฟOา บัลลาสตE
สตารEเตอรE ฯลฯ
๒.๑.๑๐ ประเภทรายจาย คาวัสดุกอสราง
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMน
- คาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน สี ทินเนอรE ไมอัด อิฐ ฯลฯ
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- คาจัดซื้อวัสดุกอสรางสําหรับซอมแซมถนน ตรอก ซอยตางๆ ในเขตเทศบาล เชน ดินลูกรัง,
หินคลุก,แอสฟVลทEติกคอนกรีต จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑๑ ประเภทรายจายวัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน สายพาน หัวเทียน ฯลฯ ที่จําเปMนตองใช
เปลี่ยนหรือซอมแซมเครื่องจักรกลยานพาหนะตางๆ ของกองชาง
๒.๑.๑๒ ประเภทรายจายวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่ใชในการปฏิบัติราชการ
๒.๑.๑๓ ประเภทรายจายวัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน ๑๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุสําหรับใชโฆษณาและเผยแพรในสวนของกองชาง เชน แผนปOาย กระดาษ
โปสเตอรE พูกัน สี ฟUลEมถายรูป ฯลฯ
๒.๑.๑๔ ประเภทรายจายวัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกันฝน รองเทายาง ฯลฯ สําหรับพนักงานและ
ลูกจางกองชางที่จําเปMนตองใชในการปฏิบัติราชการ

- ๑๕๗ ๒.๑.๑๕ ประเภทรายจายวัสดุคอมพิวเตอรE
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรE เชน Mouse, แผน Diskette กระดาษตอเนื่อง ผาหมึก
คอมพิวเตอรE ฯลฯ
งานสวนสาธารณะ
๑.งบบุคลากร

รวม

๙๖๒,๒๔๘ บาท

รวม

๑๖๖,๒๔๘ บาท

๑.๑ หมวดรายจายเงินเดือน คาจ5างประจําและคาจ5างชั่วคราว
รวม ๑๖๖,๒๔๘ บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจายคาจางลูกจางประจํา
จํานวน ๑๕๖,๘๔๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําป&ใหแกลูกจางประจําของกองชาง
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
จํานวน
๙,๔๐๘ บาท
เพื่อจายเปMนเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําของกองชางกรณีเงินเดือนเต็มขั้น จํานวน
๑ อัตรา
๒.งบดําเนินการ
รวม ๗๙๖,๐๐๐ บาท
๒.๑ หมวดรายจายคาตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ
รวม ๗๖๖,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
รวม
๔๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑ ประเภทรายจาย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาอาหารทําการนอกเวลาสําหรับพนักงานกองชาง ในกรณีที่เทศบาลฯ มีงานเรงดวน
และจําเปMนตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปMนครั้งคราว
๒.๑.๒ ประเภทรายจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองชางที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ
๒.๑.๓ ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนเงินสวัสดิการในดานการรักษาพยาบาลแกพนักงานกองชางและครอบครัวที่เจ็บปLวย
คาใช5สอย
รวม
๕๙๑,๐๐๐ บาท
๒.๑.๔ ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน ๕๔๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMน
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาระวางรถบรรทุก เพื่อจายเปMนคาระวางรถบรรทุกสิ่งของและ
ครุภัณฑEตางๆ ฯลฯ คาธรรมเนียมตางๆ เพื่อจายเปMนคาธรรมเนียมที่จําเปMนตองเบิกจาย และอยูในความรับผิดชอบของ
กองชาง
- คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปMนคาจางเหมาแรงงานหรือจางเหมาบุคคลภายนอกใหมาปฏิบัติงาน
อยางใดอยางหนึ่ง
๒.๑.๕ ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยEสิน
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑE เพื่อจายคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑE เชน โตXะ เกาอี้
เครื่องพิมพEดีด รถจักรยานยนตE รถตัดหญา เครื่องสูบน้ํา รถกระเชาไฟฟOา ฯลฯ

- ๑๕๘ - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อจายเปMนคาใชจายในการซอมแซมสิ่งกอสรางตางๆ
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองชางที่เกิดการชํารุด เชน ถนน สะพาน ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยEสิน เพื่อจายเปMนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยEสินอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองชาง
๒.๑.๖ ประเภทรายจาย รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองชางที่ไดรับ
คําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะฯลฯ
คาวัสดุ
รวม
๑๓๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๗ ประเภทรายจาย คาวัสดุงานบานงานครัว
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุที่เขาลักษณะเกี่ยวกับงานบานงานครัว ในการปฏิบัติงานของกองชาง เชน
ผงซักฟอก น้ํายาเช็ดกระจก ไมกวาด น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ
๒.๑.๘ ประเภทรายจาย คาวัสดุกอสราง
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน สี ทินเนอรE ไมอัด อิฐ ฯลฯ
๒.๑.๙ ประเภทรายจายวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่ใชในการปฏิบัติราชการ
๒.๑.๑๐ ประเภทรายจายวัสดุการเกษตร
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณEทางการเกษตร เชน สารเคมี ปุ‘ย ยาฆาแมลง ฯลฯ
๒.๑.๑๑ ประเภทรายจายวัสดุอื่นๆ
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ ที่มิไดกําหนดไวขางตน เชน สายสงน้ําดับเพลิง สําหรับใชกับ
รถบรรทุกน้ําของกองชาง ฯลฯ
๒.๒ หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
๒.๒.๑ ประเภทรายจายคาไฟฟOา
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคากระแสไฟฟOาสาธารณะสวนเกิน (คางจาย) ที่เทศบาลใหบริการทองถิ่น โดยจายใหการ
ไฟฟOาสวนภูมิภาค
๒.๒.๒ ประเภทรายจายคาน้ําประปา
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปMนคาน้ําประปาเพื่อใชบริเวณโรงเก็บพัสดุ โดยจายใหการประปาเทศบาล

