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ของ 
 

เทศบาลตาํบลสามเงา 
อาํเภอสามเงา  จงัหวดัตาก 

 
 

 



อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลสามเงา



จํานวน 502,107.55
จํานวน 1,423,673.20
จํานวน 136,380.60
จํานวน 0.00
จํานวน 23,780.36
จํานวน 0.00
จํานวน 17,446,129.36

จํานวน 19,427,333.00

จํานวน 8,841,778.83
จํานวน 10,008,378.99

จํานวน 5,828,992.95
จํานวน 294,300.00
จํานวน 0.00
จํานวน 1,251,499.88

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 230,000.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

งบลงทุน บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

งบบุคลากร บาท

งบดําเนินงาน บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 26,224,950.65 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน บาท
หมวดภาษีจัดสรร บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 38,959,404.07 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 803,000.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 1,828,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 40,731,715.88 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 19,359,527.93 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,003,328.62 บาท

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลสามเงา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลสามเงาอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลสามเงาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายก
ารดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสามเงา



รายรับจริง ปี  2559

467,155.47
1,258,216.65

322,607.85
0.00

77,270.00
0.00

2,125,249.97

22,314,170.10
22,314,170.10

9,760,915.00
9,760,915.00

34,200,335.07

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 17,787,779.00 16,784,000.00

รวม 40,398,379.00 40,023,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,787,779.00 16,784,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 21,498,000.00 21,680,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 21,498,000.00 21,680,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,112,600.00 1,559,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 65,000.00 65,000.00
หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 288,400.00 338,400.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00

หมวดภาษีอากร 460,000.00 499,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 299,200.00 656,600.00

ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

เทศบาลตําบลสามเงา

อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

งบกลาง 860,829.52 10,248,009.00 10,993,348.00
งบบุคลากร 12,204,315.09 14,754,270.00 15,461,352.00
งบดําเนินงาน 7,261,031.11 9,928,000.00 10,004,000.00
งบลงทุน 3,241,980.00 3,457,100.00 2,094,300.00
งบเงินอุดหนุน 1,754,000.00 2,011,000.00 1,470,000.00

25,322,155.72 40,398,379.00 40,023,000.00
25,322,155.72 40,398,379.00 40,023,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ



เทศบาลตําบลสามเงา

อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เร่ือง

ของ



บันทึกหลักการและเหตุผล

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 40,023,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,093,300

ด้านการดําเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 10,993,348

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 530,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 435,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 1,452,260
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000
แผนงานเคหะและชุมชน 6,152,852

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,375,590

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,472,070

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,478,580

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลสามเงา

อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย



7,332,280 1,923,300 9,255,580

2,624,640 0 2,624,640

4,707,640 1,923,300 6,630,940

2,697,000 319,000 3,056,000

105,000 8,000 113,000

1,465,000 240,000 1,745,000

340,000 59,000 399,000

787,000 12,000 799,000

100,000 57,000 157,000

100,000 57,000 157,000

10,000 0 10,000

10,000 0 10,000

10,139,280 2,299,300 12,478,580

344,590 344,590

344,590 344,590

688,000 823,000

40,000 40,000

468,000 603,000

180,000 180,000

208,000 208,000

8,000 8,000

200,000 200,000

1,240,590 1,375,590

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสามเงา

อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

    ค่าวัสดุ 0

    ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

งบดําเนินงาน 40,000

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 40,000

งบ
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ

รักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย
รวม

40,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม

    ค่าครุภัณฑ์ 0

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนุน 0

งบดําเนินงาน 135,000

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 135,000

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0

                                             รวม 135,000

    ค่าวัสดุ 0

งบลงทุน 0

    ค่าครุภัณฑ์ 0

งบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม



2,473,070 2,473,070

2,473,070 2,473,070

724,000 1,559,000

619,000 654,000

105,000 905,000

40,000 40,000

40,000 40,000

0 1,400,000

0 1,400,000

3,237,070 5,472,070

952,260

952,260

480,000

445,000

35,000

20,000

20,000

1,452,260

40,000

40,000

40,000

งบ

แผนงานการศึกษา

    ค่าใช้สอย 35,000

    ค่าวัสดุ 800,000

งบลงทุน 0

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0

งบดําเนินงาน 835,000

                                             รวม 2,235,000

แผนงานสาธารณสุข

    ค่าครุภัณฑ์ 0

งบเงินอุดหนุน 1,400,000

    เงินอุดหนุน 1,400,000

    ค่าใช้สอย 445,000

    ค่าวัสดุ 35,000

งบลงทุน 20,000

งบบุคลากร 952,260

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 952,260

งบดําเนินงาน 480,000

งบเงินอุดหนุน 40,000

งบ
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์
รวม

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000

                                             รวม 1,452,260

แผนงานสังคมสงเคราะห์

    เงินอุดหนุน 40,000

                                             รวม 40,000

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประ
ถมศึกษา

รวม

งบ
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธ

ารณสุข
รวม



2,118,766 0 317,086 2,435,852

2,118,766 0 317,086 2,435,852

1,441,000 65,000 1,235,000 3,141,000

40,000 0 5,000 45,000

1,134,000 0 980,000 2,164,000

267,000 65,000 250,000 932,000

30,000 546,000 0 576,000

30,000 46,000 0 76,000

0 500,000 0 500,000

3,589,766 611,000 1,552,086 6,152,852

510,000

510,000

20,000

20,000

530,000

235,000 435,000

235,000 435,000

235,000 435,000

งบ
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคห

ะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รวม

แผนงานเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน 400,000

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 50,000

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0

                                             รวม 400,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

    ค่าวัสดุ 350,000

งบลงทุน 0

    ค่าครุภัณฑ์ 0

                                             รวม 200,000

งบดําเนินงาน 200,000

    ค่าใช้สอย 200,000

งบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม

                                             รวม 530,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

    ค่าใช้สอย 510,000

งบเงินอุดหนุน 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000

งบดําเนินงาน 510,000

งบ
งานส่งเสริมและสนับสนุนคว

ามเข้มแข็งชุมชน
รวม

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0



1,093,300

1,093,300

1,093,300

10,993,348

10,993,348

10,993,348                                             รวม 10,993,348

แผนงานงบกลาง

งบลงทุน 1,093,300

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 1,093,300

                                             รวม 1,093,300

งบกลาง 10,993,348

    งบกลาง 10,993,348

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐา

น
รวม

งบ งบกลาง รวม



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสามเงา

อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก



ยอดรวม

12,478,580
1,375,590

5,472,070
1,452,260

40,000
6,152,852

530,000
435,000

1,093,300

10,993,348
40,023,000

ยอดรวม

0

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

เห็นชอบ

(นายสุมิตร  มหาวรรณ)
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลสามเงา

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

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

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลสามเงามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งส้ิน 0 บาท ดังนี้ 

งบ

รวมรายจ่าย

ข้อ 6. 
ให้นายกเทศมนตรีตําบลสามเงาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้านการดําเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทั้งส้ิน 40,023,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจํานวนรวมทั้งส้ิน 40,023,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน

เทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
และโดยอนุมัติของสภาเทศบาลตําบลสามเงา และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลสามเงา
อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
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369,196.62 14.29
19,135.85 5.56
78,823.00 -13.04

467,155.47

2,153.40 -12.00
1,182.00 66.67

111,720.00 -0.18
210.00 0.00

2,460.00 0.00
0.00 100.00
0.00 100.00

1,220.00 0.00
2,620.00 0.00
4,475.00 -50.00

0.00 100.00
1,101,031.25 257.14

80.00 -100.00
20,600.00 10.00

7,050.00 -12.50

460.00 0.00
805.00 400.00

2,150.00 -95.74
1,258,216.65รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 299,200.00 656,600.00

     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 2,350.00 % 100.00
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 100.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 500.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหา
รในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

8,000.00 % 7,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภ 20,000.00 % 22,000.00
     ค่าปรับอ่ืน ๆ 150.00 % 0.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 140,000.00 % 500,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 % 100.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 8,000.00 % 4,000.00
     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 3,000.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,000.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 2,000.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย 200.00 % 200.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 110,200.00 % 110,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,200.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,500.00 % 2,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 460,000.00 499,000.00

     ภาษีป้าย 92,000.00 % 80,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 18,000.00 % 19,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 350,000.00 % 400,000.00
หมวดภาษีอากร
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รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลสามเงา

ประมาณการ

ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

อําเภอ สามเงา  จังหวัดตาก
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0.00 0.00
322,607.85 20.00
322,607.85

50,000.00 0.00
27,270.00 0.00
77,270.00

537,488.14 0.00
15,913,836.76 0.65
2,044,339.66 0.00

67,437.71 -2.26
1,046,931.94 4.71
2,251,959.22 5.26

92,957.21 125.00
35,436.46 -20.00

323,783.00 -20.00
22,314,170.10

9,760,915.00 -5.64

9,760,915.00

34,200,335.07รวมทุกหมวด 40,398,379.00 40,023,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,787,779.00 16,784,000.00

     เงินอุดหนุนทั่วไป 
สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

17,787,779.00 % 16,784,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,498,000.00 21,680,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 500,000.00 % 400,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 50,000.00 % 40,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 40,000.00 % 90,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,900,000.00 % 2,000,000.00
     ภาษีสุรา 955,000.00 % 1,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 133,000.00 % 130,000.00
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,000,000.00 % 2,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 15,400,000.00 % 15,500,000.00
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 520,000.00 % 520,000.00
หมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 65,000.00 65,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 25,000.00 % 25,000.00
     ค่าขายแบบแปลน 40,000.00 % 40,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 288,400.00 338,400.00

     ดอกเบี้ย 250,000.00 % 300,000.00
     ค่าเช่าที่ดิน 38,400.00 % 38,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ประมาณการ

ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561
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จํานวน บาท
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รวม บาท
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

เทศบาลตําบลสามเงา

อําเภอสามเงา  จังหวัดตาก
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 499,000
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 400,000

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน 40,023,000   บาท  แยกเป็น

ภาษีป้าย 80,000
ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่ได้รับในปีที่แล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 656,600

ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่ได้รับในปีที่แล้ว
ภาษีบํารุงท้องที่ 19,000
ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่ได้รับในปีที่แล้ว

ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้วและปีปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 110,000
ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้วและปีปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,200
ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้วและปีปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,000

ประมาณการไว้ตามสถิติที่จัดสรรให้ในปีที่แล้ว
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 1,000
ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้วและปีปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย 
ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา

200

ประมาณการตั้งรับไว้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 2,000

ประมาณการไว้ตามสถิติที่จัดสรรให้ในปีที่แล้ว
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 3,000
ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้วและปีปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 1,000
ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้วและปีปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,000

ประมาณการตั้งรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 22,000
ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้วและปีปัจจุบัน

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 4,000

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 100

ค่าปรับการผิดสัญญา 500,000

ประมาณการตั้งรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ประมาณการตั้งรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท
จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้วและปีปัจจุบัน
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 500
ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้วและปีปัจจุบัน

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
ครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

7,000

ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้วและปีปัจจุบัน
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 500

ค่าเช่าที่ดิน 38,400
ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่ได้รับในปีที่แล้ว
ดอกเบี้ย 300,000

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 100
ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้วและปีปัจจุบัน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 338,400

ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่ได้รับในปีที่แล้ว
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 25,000
ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่ได้รับในปีที่แล้ว

ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่ได้รับในปีที่แล้ว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 65,000
ค่าขายแบบแปลน 40,000

ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดสรรได้ในปีที่แล้วและที่คาดว่าจะได้รั
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 15,500,000
ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดสรรได้ในปีที่แล้วและที่คาดว่าจะได้รั
บจัดสรรเพ่ิมขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 21,680,000
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 520,000

ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดสรรได้ในปีที่แล้วและที่คาดว่าจะได้รั
บจัดสรรเพ่ิมขึ้น
ภาษีสุรา 1,000,000
ประมาณการตั้งไว้ตามสถิติที่จัดสรรให้ในปีที่แล้ว

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,000,000
ประมาณการตั้งรับตามสถิติที่จัดสรรได้ในปีที่แล้วและที่คาดว่าจะได้รั
บจัดสรรเพ่ิมขึ้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 130,000

ประมาณการตั้งไว้ตามสถิติที่จัดสรรให้ในปีที่แล้ว
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 40,000
ประมาณการตั้งไว้ตามสถิติที่จัดสรรให้ในปีที่แล้ว

ภาษีสรรพสามิต 2,000,000
ประมาณการตั้งไว้ตามสถิติที่จัดสรรให้ในปีที่แล้ว
ค่าภาคหลวงแร่ 90,000

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 400,000
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รวม บาท
จํานวน บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,784,000
เงินอุดหนุนทั่วไป 
สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

16,784,000

ประมาณการเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล
ะภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

ประมาณการตั้งไว้ตามสถิติที่จัดสรรให้ในปีที่แล้ว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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695,520 0 %
120,000 0 %
120,000 0 %

188,748.39 0 %
1,490,400 0 %

2,614,668.39

2,745,817.74 28.95 %
79,800 6.6 %

135,300 47.67 %
386,655 6.98 %

2,375 0 %
496,990 3.03 %

26,770 -81.59 %
3,873,707.74

6,488,376.13

2,437.5 0 %
54,790 0 %

57,227.5

อําเภอสามเงา    จังหวัดตาก
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รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลสามเงา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ประมาณการ

ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง 1,490,400 1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 401,000 429,000
เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 78,800 84,000
เงินประจําตําแหน่ง 125,955 186,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,694,190 3,474,180

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,830,625 4,707,640

รวมงบบุคลากร 6,455,265 7,332,280

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 516,120 531,780
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 14,560 2,680

รวมค่าตอบแทน 105,000 105,000

ค่าเบี้ยประชุม 5,000 5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100,000 100,000
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427,433.19 -29.25 %

9,493 888.89 %

0 -100 %
0 -100 %
0 -100 %

0 -71.43 %

86,148 -100 %

52,474 -100 %

51,468 0 %
0 -100 %
0 100 %

113,990 -57.45 %
3,000 100 %

24,713 0 %
1,320 -100 %

0 -100 %

136,430 0 %
52,939 0 %

959,408.19

0 100 %
0 100 %

12,260 0 %
99,252.02 0 %

0 566.67 %

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 424,000 300,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 45,000 445,000

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันสําคัญของชาติ 
ตามนโยบายรัฐบาล

70,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

100,000 0

ค่าของขวัญของรางวัล 5,000 0
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 5,000 0

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 20,000 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 470,000 200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 5,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมศักยภาพศักยภาพบุคลา 200,000 0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 0 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชีนีนาถ

60,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 60,000 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 100,000
รวมค่าใช้สอย 1,736,500 1,465,000

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

140,000 0

เพ่ิมศักยภาพศักยภาพบุคลากร 0 0

ค่าใช้จ่ายวันเทศบาล 30,000 30,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 2,500 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 100,000
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32,641.5 -11.76 %
144,153.52

374,266.67 31.58 %
40,459.77 70.45 %
15,762.19 400 %

256 -100 %
74,020 0 %

504,764.63

1,665,553.84

0 100 %
0 100 %
0 100 %
0 -100 %

36,000 0 %
3,900 0 %

950 0 %
3,300 0 %

29,400 0 %
73,550

73,550

10,000 0 %
10,000

10,000

8,237,479.97

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 88,000 150,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 9,000 45,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 380,000 500,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,000 30,000
รวมค่าวัสดุ 177,000 340,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 574,000 787,000

รวมงบดําเนินงาน 2,592,500 2,697,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 0
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 92,000 92,000

จัดซื้อเคร่ืองรับโทรศัพท์ 4,000 0
จัดซื้อเต้นท์ 0 0

ค่าจัดซื้อเคร่ืองโทรสาร 0 18,000
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ 0 10,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด 0 72,000

จัดซื้อเคร่ือง GPs 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 4,000 100,000

จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ 0 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อพัดลมโคจร 0 0
จัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน 0 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 10,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 10,000

รวมงบลงทุน 4,000 100,000

งบเงินอุดหนุน

งบดําเนินงาน

รวมงานบริหารทั่วไป 9,061,765 10,139,280

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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17,765 0 %
0 100 %

4,428 100 %
0 -100 %

22,193

22,193

22,193

1,062,775.67 6.08 %
13,500 71.43 %

211,460 7.62 %
1,287,735.67

1,287,735.67

0 -75 %

0 -40 %
0

21,500 0 %

0 -100 %

7,088 14.29 %

0 100 %

0 0 %

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ค่าใช้จ่ายโครงการเก็บขัอมูลชุมชน 0 0

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 10,000 40,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000 40,000

ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง 10,000 0
รวมค่าใช้สอย 10,000 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลชุมชน 0 20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเมือง 0 20,000

เงินประจําตําแหน่ง 35,000 60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 216,420 232,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,536,960 1,630,380

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

20,000 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 3,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,788,380 1,923,300

รวมงบบุคลากร 1,788,380 1,923,300

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเ
บียนทรัพย์สิน

25,000 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 35,000 40,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 40,000 40,000
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รวมค่าตอบแทน 25,000 8,000

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภา
ษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 10,000
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28,588

109,039.35 -79.17 %
29,116 -100 %

0 0 %
0 0 %

11,881.3 -14.29 %
150,036.65

8,075 9.09 %
8,075

186,699.65

0 100 %
0

0

1,474,435.32

9,734,108.29

151,205 8.89 %
8,365 0 %

141,745 4.77 %
22,075 -38.52 %

323,390

323,390

วัสดุสํานักงาน 120,000 25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 0

รวมค่าใช้สอย 110,000 240,000

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 11,000 12,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 30,000
รวมค่าวัสดุ 194,000 59,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000 2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,000 2,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 0 57,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,000 12,000

รวมงบดําเนินงาน 340,000 319,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง 2,128,380 2,299,300

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,200,145 12,478,580

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 57,000

รวมงบลงทุน 0 57,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 141,870 148,640
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 17,550 10,790

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 170,040 185,160
เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 329,460 344,590

รวมงบบุคลากร 329,460 344,590
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0 300 %

0 1,900 %
0

1,620 -3.54 %

0 -100 %

0 100 %

0 -100 %

0 100 %

0 66.67 %
94,540 0 %
96,160

0 100 %
4,260 0 %

86,563.81 17.65 %
0 400 %

43,335 130.77 %

0 400 %
134,158.81

230,318.81

0 -100 %

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5,000 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวนและทัศนศึกษาดู
งาน ของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.)

100,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ทบทวนและทัศน
ศึกษาดูงาน ของ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)

0 100,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 226,000 218,000
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รวมค่าตอบแทน 6,000 40,000

ค่าใช้สอย

รวมค่าใช้สอย 440,000 468,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 50,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่า
ยพลเรือน  (อปพร.)

4,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่า
ยพลเรือน (อปพร.)

0 20,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 13,000 30,000

วัสดุสนาม 1,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 85,000 100,000
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน
เคร่ืองปรับอากาศ 18,000 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 130,000 180,000

รวมงบดําเนินงาน 576,000 688,000
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0 100 %

0 -100 %

0 -100 %

0 -100 %
0

0 100 %

0

0

553,708.81

0 100 %
5,328 0 %

0 -100 %

0 -100 %

0 -100 %

0 -100 %

0 100 %
0 100 %

5,328

5,328

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
ค่าจัดซื้อหัวฉีดนํ้าปรับฝอย ปลายปืน 2,850 0

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ 30,000 0

ครุภัณฑ์การเกษตร
เคร่ืองหว่านเมล็ดพันธ์พืช 0 8,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงศาลาหน้าเทศบาลและก่อสร้
างโรงจอดรถ

0 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,150 8,000

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เดร่ืองพิมพ์ 4,300 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 960,610 1,240,590

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 200,000

รวมงบลงทุน 55,150 208,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
ลดหมอกควัน

16,598 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
ภายในสํานักงาน (สํานักปลัดเทศบาล)

15,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ 0 0
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ 30,000 0

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า 0 50,000

รวมงบดําเนินงาน 71,598 135,000

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคั 0 50,000
รวมค่าใช้สอย 71,598 135,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเท
ศกาลสําคัญ (สํานักปลัดเทศบาล)

10,000 0

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ 0 35,000
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5,328

559,036.81

494,071.29 13.19 %
0 0 %

486,150 1.93 %
17,900 -13.33 %

998,121.29

998,121.29

265,751.4 -72.91 %

288,420 -100 %

19,800 -43.66 %

0 -100 %

0 100 %

0 100 %

16,660 0 %
590,631.4

0 100 %
586,659.1 0 %

0 100 %
0 100 %

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 71,598 135,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,560,000 1,765,740

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,032,208 1,375,590

แผนงานการศึกษา

รวมงบบุคลากร 2,257,000 2,473,070

งบดําเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 15,000 13,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,257,000 2,473,070

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 640,000 652,330

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 71,000 40,000
ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็ก

2,000 0

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริห
ารสถานศึกษา

380,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 443,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 30,000
รวมค่าใช้สอย 926,000 619,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา 

0 110,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน  
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก )

0 318,500

วัสดุการเกษตร 0 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0
วัสดุก่อสร้าง 0 30,000
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2,300 50 %
0 -100 %

588,959.1

45,794.4 -100 %
26,395.08 -100 %

7,761.78 -100 %
79,951.26

1,259,541.76

0 -100 %
5,200 0 %

0 100 %
5,200

0 -100 %
0 -100 %

984,000 0 %
984,000

989,200

3,246,863.05

0 100 %
0 100 %

วัสดุการศึกษา 110,500 0
รวมค่าวัสดุ 120,500 105,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 130,000 0

รวมงบดําเนินงาน 1,176,500 724,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 40,000 0
ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 80,000 0

จัดซื้อพัดลมโคจร 0 0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 132,000 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 55,000 0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000 0

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0 40,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 132,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 3,635,500 3,237,070

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 70,000 0

รวมงบลงทุน 202,000 40,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างร้ัวประตู และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0

กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 20,000

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย 0 5,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
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0 100 %
27,425 -100 %
3,020 0 %

14,400 -100 %
0 -100 %

44,845

0 3.9 %
0

44,845

1,272,000 0 %
1,272,000

1,272,000

1,316,845

4,563,708.05

456,600 3.85 %
13,500 0 %
54,000 0 %
6,000 0 %

530,100

530,100

148,680 20 %

0 -100 %

กิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 55,000 35,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 20,000 0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก 10,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 25,000 0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครอง 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,400,000 1,400,000

รวมงบดําเนินงาน 825,000 835,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าอาหารเสริม (นม) 770,000 800,000
รวมค่าวัสดุ 770,000 800,000

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,225,000 2,235,000

รวมแผนงานการศึกษา 5,860,500 5,472,070

รวมเงินอุดหนุน 1,400,000 1,400,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,400,000 1,400,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0

เงินเดือนพนักงาน 859,200 892,260
เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 250,000 300,000
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 919,200 952,260

รวมงบบุคลากร 919,200 952,260

ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ป้องกันเอดส์ 5,000 0
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43,148.6 -100 %

0 0 %

0 -100 %

0 -50 %

0 100 %

0 100 %
642 0 %

192,470.6

0 100 %
0 -100 %

15,955.2 0 %
0 100 %

3,865 66.67 %
7,276 66.67 %

27,096.2

0 -100 %
2,311.2 -100 %
2,311.2

221,878

0 -100 %
0 -100 %
0 -100 %
0 -100 %

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโ
รคติดต่อนําโดยแมลง

0 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด
ออกและโรคติดต่อนําโดยแมลง

0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโ
รคพิษสุนัขบ้า การคุมกําเนิด สุนัข แมว

20,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด
ออกและโรคติดต่อที่นํามาโดยแมลง

50,000 0

วัสดุสํานักงาน 0 10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 0

รวมค่าใช้สอย 350,000 445,000

ค่าวัสดุ

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุ 0 30,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 5,000

รวมค่าวัสดุ 59,000 35,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,000 5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0
วัสดุก่อสร้าง 0 10,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,000 0

รวมงบดําเนินงาน 420,000 480,000

ค่าไฟฟ้า 5,000 0
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 6,000 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 9,500 0
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อตู้บานเล่ือน 12,900 0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 6,100 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม 132,000 0
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0 -100 %

0 -100 %

0 -100 %
0 -100 %

0 100 %
0 -100 %

0 -100 %

0 -100 %
0 -100 %
0 -100 %
0

0

75,000 -100 %
75,000

75,000

826,978

826,978

40,000 0 %
40,000

40,000

40,000

40,000

เคร่ืองชั่งนํ้าหนัก 13,000 0
เคร่ืองวัดความดัน 7,900 0

เคร่ืองเสียง 10,000 0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เคร่ืองพ่นละอองฝอย 85,000 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ปั้มนํ้า 5,000 0
ครุภัณฑ์กีฬา

ผ้าม่าน 81,700 0
ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0 20,000

รวมงบลงทุน 467,100 20,000

งบเงินอุดหนุน

วงล้อบริหารหัวไหล่และแขน 30,000 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 467,100 20,000

จักรยานนั่งเอน 45,000 0
ลู่ว่ิงไฟฟ้า 29,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,881,300 1,452,260

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,881,300 1,452,260

รวมเงินอุดหนุน 75,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 75,000 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 75,000 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 40,000 40,000
รวมเงินอุดหนุน 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 40,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 40,000 40,000
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489,657 33.74 %
0 16.34 %

484,810 6.94 %
38,950 -100 %

596,140 3.07 %
72,765 -21.22 %

1,682,322

1,682,322

0 -100 %
39,240 25 %
39,240

1,041,838 -37.81 %

9,620 42.86 %
1,051,458

0 100 %
3,180 33.33 %

388,031.7 0 %
11,088.12 0 %

0 100 %
402,299.82

1,280.28 -100 %
1,280.28

1,494,278.1

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

แผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 11,330 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 281,760 290,410

เงินประจําตําแหน่ง 36,100 42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 526,380 562,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 894,840 1,196,760

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 0

รวมงบบุคลากร 1,784,270 2,118,766

งบดําเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 33,860 26,676
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,784,270 2,118,766

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 35,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 1,743,000 1,084,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 32,000 40,000
รวมค่าตอบแทน 37,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 0 10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 40,000

รวมค่าใช้สอย 1,778,000 1,134,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าสาธารณูปโภค 30,000 0

รวมงบดําเนินงาน 2,091,000 1,441,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 30,000 0

วัสดุอ่ืน 1,000 2,000
รวมค่าวัสดุ 246,000 267,000
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7,000 0 %

0 3.45 %
7,000

7,000

3,183,600.1

97,603 -16.67 %
97,603

63,776.49 0 %
204,073.5 13.64 %

267,849.99

365,452.99

204,000 0 %

803,000 0 %

467,000 0 %

173,000 0 %

1,710,000 0 %

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,000 30,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซื้อแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 3,904,270 3,589,766

งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,000 30,000

รวมงบลงทุน 29,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 220,000 250,000
รวมค่าวัสดุ 320,000 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 50,000
รวมค่าใช้สอย 60,000 50,000

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 0 0
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

รวมงบดําเนินงาน 380,000 400,000

งบลงทุน

ขยายถนนลงหินคลุก 
บริเวณถนนสุขาภิบาลซอย 7 หมู่ 4

0 0

บูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนซอย 1

0 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒ
นาเด็กเล็ก(ด้านหอถังสูง)

0 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้าหน้าโรงเรียนสามเงาวิทย
าคม

0 0
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1,460,000 0 %

4,817,000

4,817,000

0 -100 %
0

0

5,182,452.99

108,301.5 -86.57 %
4,275 0 %

112,576.5

112,576.5

0 -100 %
0 -100 %

13,000 0 %
9,630 100 %

0 100 %
22,630

0 100 %
0

22,630

135,206.5

บูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสุขาภิบาลสาย 
6

0 0

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมเงินอุดหนุน 100,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 100,000 0

รวมงบลงทุน 0 0

งบเงินอุดหนุน

วัสดุการเกษตร 372,400 50,000
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 15,000 15,000

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

รวมงานไฟฟ้าถนน 480,000 400,000

งานสวนสาธารณะ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ 18,500 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 387,400 65,000

รวมงบดําเนินงาน 387,400 65,000

เล่ือยโซ่ยนต์ 0 33,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 47,000 46,000

จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 0 13,000
ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 28,500 0
จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า แบบเข็น 0 0

รวมงบลงทุน 47,000 546,000

รวมงานสวนสาธารณะ 434,400 611,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์พัทยา 2 0 500,000
รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 500,000

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
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153,905 -100 %
11,460 0 %

650,140 3.07 %
78,765 -14.66 %

894,270

894,270

3,320 400 %
3,320

379,700 20 %

0 -100 %
0 100 %

56,974 0 %
436,674

0 -100 %
24,250 66.67 %

226,096.56 0 %
27,966 66.67 %

278,312.56

718,306.56

1,612,576.56

10,113,836.15

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 281,760 290,410

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 173,280 0

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

งบบุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000 5,000

รวมงบบุคลากร 486,300 317,086

งบดําเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 31,260 26,676
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 486,300 317,086

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การทําปุ๋ยชี 20,000 0
โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 0 30,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 750,000 900,000

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รวมค่าตอบแทน 1,000 5,000

ค่าใช้สอย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 50,000
รวมค่าใช้สอย 820,000 980,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,353,970 6,152,852

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบดําเนินงาน 1,049,000 1,235,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 1,535,300 1,552,086

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000 50,000
รวมค่าวัสดุ 228,000 250,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
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187,500 0 %

0 -100 %
0 -100 %

223,560 0 %

0 36.36 %

0 -100 %
0 100 %
0 100 %

0 100 %

0 100 %

0 100 %

79,930 0 %

490,990

490,990

20,000 100 %
20,000

20,000

510,990

510,990

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึก
ษาดูงานของ อสม.

0 0

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 15,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมของเยาวชน 0 20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ 0 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและทัศ
นศึกษาดูงานของชุมชน

220,000 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสิทธิคนพิการ 15,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ 30,000 0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและทัศ
นศึกษาดูงานของชุมขน

0 0

รวมค่าใช้สอย 280,000 510,000

รวมงบดําเนินงาน 280,000 510,000

โครงการอบรมสิทธิคนพิการ 0 20,000
อบรมและทัศนศึกษาดูงานกระบวนการมีส่วน
ร่วมของเด็กและเยาวชน

0 0

โครงการสนับสนุนเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพ
อเพียง

0 20,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของเด็กแ
ละเยาวชน

0 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 280,000 530,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 20,000
รวมเงินอุดหนุน 0 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

ค่าใช้สอย

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 280,000 530,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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0 100 %
0 100 %

0 100 %

0 100 %

15,240 -100 %

148,135 0 %
102,604 -100 %

19,910 -100 %

285,889

285,889

15,000 -100 %
15,000

15,000

300,889

28,200 0 %
92,191 0 %
20,493 -100 %

83,063.76 -100 %

0 -100 %

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายโคงการพัฒนาทักษะกีฬาเพ่ือเด็กแล
ะเยาวขน

20,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสั 0 0

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเพือเด็กแล
ะเยาวชน

0 20,000

กิจกรรมโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกี
ฬากับหน่วยงานอ่ืน

0 10,000

กิจกรรมโครงการจัดแข่งขันกีฬาชุมฃนสัมพัน 0 165,000
กิจกรรมโครงการจัดแข่งขันกีฬาทางนํ้า 0 40,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 220,000 235,000

รวมงบดําเนินงาน 220,000 235,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเดือนห้า 150,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกี
ฬากับหน่วยงานอ่ืน

50,000 0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 235,000 235,000

เงินอุดหนุนเอกชน 15,000 0
รวมเงินอุดหนุน 15,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรร 20,000 0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีสักการะพ
ระบรมธาตุลอย

130,000 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานลอยกระทง 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณ๊ตานก๋วยสลาก 2,000 0
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0 100 %
0 -33.33 %
0 -11.76 %

0 100 %

223,947.76

223,947.76

322,000 -100 %
322,000

322,000

545,947.76

846,836.76

0 100 %

0 100 %

0 100 %

0 100 %

0 -100 %
0

0

0

0

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสักการะพระบรม
ธาตุลอย

0 100,000

รวมค่าใช้สอย 216,000 200,000

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา 30,000 20,000
ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ 34,000 30,000

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 0 50,000

รวมเงินอุดหนุน 371,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 371,000 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 371,000 0

รวมงบดําเนินงาน 216,000 200,000

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 587,000 200,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 822,000 435,000

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างเทศบาล - 

0 319,200

บูรณะถนนสุขาภิบาลสาย 1 หมู่ 5 บ้านท่าปุย 2,652,000 0

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 6 หมู่ 4

0 170,700

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 8 หมู่ 4

0 441,800

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 หมู่ 4

0 161,600

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 2,652,000 1,093,300

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,652,000 1,093,300

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 2,652,000 1,093,300

รวมงบลงทุน 2,652,000 1,093,300
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124,541 9.73 %
0 3.91 %
0 4.43 %

71,000 7.14 %

0 955.49 %

240,020.52 19.13 %
0 0 %

420,000 2.78 %

5,268 0 %
0 -100 %

860,829.52

860,829.52

860,829.52

860,829.52

28,056,323.58

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,948,800 2,035,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000 90,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 90,500 99,310
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,155,600 7,435,200

งบกลาง

งบกลาง

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 5,300 5,300
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 207,150 0

เงินช่วยพิเศษ 5,000 5,000
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถ่ิน (กบท.)

452,212 464,780

สํารองจ่าย 50,000 527,744

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 277,694 330,814

รวมทุกแผนงาน 40,398,379 40,023,000

รวมงบกลาง 10,276,256 10,993,348

รวมแผนงานงบกลาง 10,276,256 10,993,348

รวมงบกลาง 10,276,256 10,993,348

รวมงบกลาง 10,276,256 10,993,348



รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เทศบาลตําบลสามเงา

อําเภอ สามเงา   จังหวัดตาก

หน้า : 1/1

วันที่พิมพ์ : 8/8/2560  13:39:53

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
 -
 เงินเดือนนายกเทศมนตรี 1 คน เดือนละ 27,600 บาท รวม 12 เดื
อน   
 -
 เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 15,180 บาท ต่อคน 

งบบุคลากร 7,332,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 40,023,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 10,139,280 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษาน

ายกเทศมนตรี ดังนี้
-
 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน  เดือนละ 9
,660  บาท  รวม 12 เดือน   
-
 ค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน  เดือนละ 6,
900  บาท  รวม 12 เดือน   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศ

มนตรี ดังนี้
-
 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 1 คน เดือนละ 4,000 บาท 
รวม 12 เดือน   
-
 เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ดังนี้
-
 เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี 1 คน เดือนละ 4,
000 บาท รวม 12 เดือน  
-
 เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเท
ศบาล จํานวน 9 ตําแหน่ง 10 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
- ปลัดเทศบาล  1 อัตรา 
- รองปลัดเทศบาล  1 อัตรา 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน  1 อัตรา     
- หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  1 อัตรา    
- หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  1 อัตรา    
- เจ้าพนักงานธุรการ  2 อัตรา    
- นักทรัพยากรบุคคล  1 อัตรา    
- นักพัฒนาชุมชน  1 อัตรา    
- เจ้าพนักงานทะเบียน  1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,707,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน 3,474,180 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,490,400 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้
-
 ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล 1 คน เดือนละ 15,18
0 บาท รวม 12 เดือน 
-
 ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล 1 คน เดือนละ 12,
420  บาท  รวม 12 เดือน  
-
 ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล 10 คน เดือนละ 9,660 

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างปร
ะจํา จํานวน 2 ตําแหน่ง   2 อัตรา ดังนี้  
 - เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา  
 - พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามมาตรฐา
นการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน รวม 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหน่งปลัดทศบาล 
- ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล 
- ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
- ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 429,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดตาก 
เป็นค่าตอบแทนนอกจากเงินเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล รวม 12
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง 186,000 บาท
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จํานวนรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 445,000 บาท
       1 ค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคล คณะบุคคล เป็นเงิน 1
5,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล ที่ม
านิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      2 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ เป็นเงิน 30,000 บาท เพ่ือเป็นค่าเล้ียงรับร
องในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังก
ารของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรปกครองส่ว
นท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 531,780 บาท

ค่าตอบแทน 105,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมกา
รพนักงานจังหวัดตาก ให้แก่พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 ตําแหน่
ง  1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน 2,697,000 บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแท
นพนักงานจ้าง 3 ตําแหน่ง  จํานวน 3 อัตรา ดังนี้     
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา   
 - ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา    
 - พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 2,680 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 บาท
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกห
นังสือ  ค่าจ้างทําแผ่นพับ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาทําวา
รสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าประกันภัยรถ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งป
ระปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์   ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้บริหาร พนักงานเ
ทศบาลและลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามประเภทและอัตราเงินบ
ํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตามระเบียบที่กําหนด  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  

ค่าใช้สอย 1,465,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสําหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เ
ป็นคณะกรรมการประจําสภาเทศบาลและมาปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเ
กณฑ์ โดยเบิกจ่ายตามอัตราข้อบังคับที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100,000 บาท
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 3 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน 100,0
00 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมย่อย ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นค่าวัสดุ จัดตกแต่งเวที สถานที่  ดอกไ
ม้ธูปเทียน พานพุ่ม  การบันทึกภาพ   ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าเ
ทียน ค่าวัสดุในจัดกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดพ้ืนที่ ค่าวัสดุในก
ารประชาสัมพันธ์เชิญชวนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการอํานวยความสะด
วกให้กับประชาชนเพ่ือมาร่วมงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็นสําห
รับงานนี้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
    4 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเก่ียวกับพิธีถวายดอกไม้จั
นทน์  เป็นเงิน 300,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายงานเตรียมความพ
ร้อมเก่ียวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ตามนโยบายรัฐบาล ในการจัด
นิทรรศการ การจัดประชุม จัดกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลกําหนด ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เพ่ือเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จัด
นิทรรศการ สําหรับพิธีการ วันสําคัญต่างๆ  ตามวาระ เช่น 
   - วันปิยะมหาราช
   - วันพ่อแห่งชาติ , วันชาติ 
   - วันท้องถ่ินไทย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน
ๆ

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ตามนโยบายรัฐบาล 20,000 บาท

  เพ่ือเป็นค่าตอบแทนบุคลากรขององค์กร หน่วยงาน บุคคล ที่เทศบ
าลขอความอนุเคราะห์  ในการออกบริการประชาชน ร่วมกับหน่วย
งานอ่ืน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการชําระภาษี กา
รอบรมวิชาชีพระยะส้ัน การฉีดวัคซีนสุนัข แมว การตรวจสุขภาพป
ระชาชน การรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่
ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารทั่วไป ลํา
ดับ 7 หน้า 72  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัด
การภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบ
ร้อย กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกประ
ชาชน และข้าราชการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจั
ดการที่ดี

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 60,000 บาท
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เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ขอ
งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้า
ง และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ในการเพิมศักยภาพ
การพัฒนาให้ได้เรียนรู้ ศึกษาการพัฒนาขององค์กรท้องถ่ินอ่ืนๆ ตั้
งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารทั่วไป ลํา
ดับ 1 หน้า 71  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัด
การภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบ
ร้อย กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกประ
ชาชน และข้าราชการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจั
ดการที่

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 300,000 บาท

      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาล  ตามที่คณะกรรม
การการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่ง
ที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการ เลือกตั้งส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ
กรณีอ่ืนๆ) ตามความเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายวันเทศบาล 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 10,000 บาท

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น ค่าเบี้ยเล้ีย
ง  ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก  ค่าทาง
ด่วน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสั
มมนาของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
ผู้ที่ได้รับคําส่ังให้เดินทางไปราชการ  ที่มิสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรั
กษาหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอ่ืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี  
การจัดแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาล ค่าเคร่ืองดื่ม อาหาร ค่าใช้จ่า
ยทางพิธีกรรมทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ
นทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารทั่วไป ลํา
ดับ 4 หน้า 71  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัด
การภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบ
ร้อย กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกประ
ชาชน และข้าราชการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจั
ดการที่ดี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน 100,000 บาท
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่ิงของเคร่ืองใช้  ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ   ธ
งชาติ   สมุดประวัติข้าราชการ ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิม
พ์   ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  และวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ 340,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000 บาท
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สําหรับยานพา
หนะของเทศบาล และที่เทศบาลร้องขอให้มาช่วยปฏิบัติงาน  เช่น  
นํ้ามันดีเซล    นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเคร่ือง  และวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจ
ากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท
      เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งใช้กับยานพาห
นะของเทศบาล  เช่น  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  นํ้ามั
นเบรก   และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 บาท
      เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด นํ้าย
าล้างจาน ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ  และวัสดุอ่ืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค 787,000 บาท
ค่าไฟฟ้า 500,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้
อมูล    แป้นพิมพ์  เมาส์  หมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นวงจรอิเล็กท
รอนิกส์และวัสดุอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเ
ขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จ
ากการล้างอัด ขยาย และวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ และค่าใ
ช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกา
รใช้บริการ เช่นค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษ
าสาย และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 92,000 บาท

       เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของสํานักงานเทศบาล   และค่านํ้าปร
ะปาในที่สาธารณะ ที่เทศบาลต้องชําระ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบริการโทรศัพท์ 45,000 บาท

        เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารสํานักงานเทศบาลทุก
กอง    และค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะที่เทศบาลต้องชําระ ตั้งจ่ายจากเงิ
นรายได้

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 150,000 บาท
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ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด 72,000 บาท
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด  จํานวน 16 ตัว  เป็นเงิ
น 72,000 บาท  ชนิด indoor  พร้อมติดตั้ง รวมจุดติดตั้งจํานวน 
16 จุด
 บริเวณอาคาร - อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลสามเงา            
                  - อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   
                  - อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ                     
 -
 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือ
ไม่น้อยกว่า 921,600 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
  ราคาตามมาตรฐาณ cctv พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไ
ป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-

ค่าครุภัณฑ์ 100,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

       เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าส่ือสาร
อ่ืนๆ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 10,000 บาท

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ 10,000 บาท
เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองโทรศัพท์มือถือ จํานวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 10,000 
บาท เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินใช้ติดต่อประสานงานบริหารทั่วไป ตา
มราคาท้องถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (
พ.ศ.2561-
2564)  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป ลําดับ 5 หน้า 86  

ค่าจัดซื้อเคร่ืองโทรสาร 18,000 บาท
       เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองโทรสาร จํานวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 18,000 บ
าท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ค
ร้ังละ 20 แผ่น คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกร
รม (มอก) ให้เป็นไปตามสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกํา
หนด ความเร็วในการส่งไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น ขนาดที่กําหน
ดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นตํ่า เพ่ือใช้ในการรับ-
ส่งเอกสารเทศบาลตําบลสามเงา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (
พ.ศ.2561-
2564)  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป ลําดับ 4 หน้า 86  
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เงินอุดหนุน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย 40,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 40,000 บาท
งบดําเนินงาน 40,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 บาท
โดยที่ทําการปกครองอําเภอสามเงาตามโครงการวันสําคัญของชาติ 
เพ่ือดําเนินการจัดวันสําคัญของชาติของอําเภอสามเงา
     - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
     - กิจกรรมวันปิยะมหาราช 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน สวนราชการ รั
ฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี แผนงา
นบริหารทั่วไป ลําดับ 3 หน้า 79

งานบริหารงานคลัง 2,299,300 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเมือง 20,000 บาท
      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทําประชาคมชุมชน /
เมืองเพ่ือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาเทศบาล ส่งเสริมการมีส่ว
นร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   ตั้งจ่ายจากเงิ
นอุดหนุนทั่วไป  อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารทั่วไป ลํา
ดับ 10 หน้า 72  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจั
ดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรีย
บร้อย กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกปร
ะชาชน และข้าราชการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกค
รองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี     

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลชุมชน 20,000 บาท
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของชุม
ชน เพ่ือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุ
ดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารทั่วไป ลํา
ดับ 9 หน้า 72  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัด
การภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบ
ร้อย กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกประ
ชาชน และข้าราชการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจั
ดการที่ดี 



หน้า : 1/1

วันที่พิมพ์ : 8/8/2560  13:39:53

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

รวม
จํานวน

งบบุคลากร 1,923,300 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามมาตรฐา
นการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน รวม 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 
- ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 232,920 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเท
ศบาล จํานวน  5  ตําแหน่ง 5  อัตรา รวม  12 เดือน  ดังนี้
       - ผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตรา 
       - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 1 อัตรา
       - นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา
       - นักวิชาการจัดเก็บรายได้  1 อัตรา
       - นักวิชาการพัสดุ  1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,923,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน 1,630,380 บาท

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อหรือจั
ดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกร
รมการตําเนินการซื้อ    หรือจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งจ่า
ยจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000 บาท

ค่าตอบแทน 8,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง 5,000 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา
 เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา รวม  12 
 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน 319,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 40,000 บาท
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าจ้างทําแผ่นพับโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาทําวารสารต่าง 
ๆ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามค
ําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงิ
นรายได้

        เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการให้แก่พนักงานและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย 240,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ที่ดินและส่ิ
งก่อสร้าง  และทรัพย์สินอ่ืนๆของเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ 59,000 บาท

      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี แ
ละทะเบียนทรัพย์สิน   เป็น  ค่าจ้างสํารวจและบันทึกข้อมูล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ อ่ืนๆ ที่จําเป็นในการสํารวจพ้ืนที่และการปรับปรุงแผนที่ภา
ษีของเทศบาลเพ่ือให้มีข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  ยุทธศาสตร์บริหารบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารทั่วไป ลํา
ดับ 2 หน้า 71  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัด
การภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบ
ร้อย กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกประ
ชาชน และข้าราชการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจั
ดการที่ดี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น ค่าลงทะเบียน
  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าทางด่
วน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัม
มนาของ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้ที่ได้รับคําส่ังให้เดินทางไปรา
ชการ  ที่มิสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 150,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,000 บาท
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สําหรับยานพา
หนะของกองคลัง  เช่น  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเคร่ือง  และวัสดุอ่ืนๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000 บาท
        เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งใช้กับยานพาห
นะของกองคลัง  เช่น  ยางนอก  ยางใน  และวัสดุอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงิ
นรายได้

วัสดุสํานักงาน 25,000 บาท
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ    
ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์   ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ   
และวัสดุอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  แป้นพิมพ์  เมาส์  หมึกพิมพ์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวั
สดุอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมใ
นการโอนเงินในระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้
งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน 57,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 1,240,590 บาท
งบบุคลากร 344,590 บาท

57,000 บาท
ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 50,000 บี
ทียู จํานวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 57,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะสังเข
ป  ดังนี้
1. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
2. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิดภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลา
กประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วนส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4. เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560  เพ่ือติดตั้งในอาคารกอ
งคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.256
1-2564)  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป ลําดับ 6 หน้า 86       

ค่าครุภัณฑ์ 57,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ร
วม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 10,790 บาท

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ
ํา พนักงานวิทยุ จํานวน 1  ตําแหน่ง 1 อัตรา รวม  12  เดือน ตั้งจ่า
ยจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 148,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 344,590 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 185,160 บาท

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดตาก พนักงานดับเพลิง 
จํานวน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา รวม  12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน 688,000 บาท
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      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ป
ฎิบัติงานตามคําส่ังใช้ของผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลตําบลส
ามเงา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

ค่าตอบแทน 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง 20,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ทบทวนและทัศนศึกษาดูงาน ของ 100,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 218,000 บาท
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างทําแผ่นพั
บ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่
าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

    เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแล
ะวันหยุดราชการให้แก่พนักงานและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้
งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย 468,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพ
ลเรือน (อปพร. ) ในการจัดกิจกรรม  การพัฒนาสถานที่ต่างๆ ของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไ
ป  อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการรักษ
าความสงบภายใน ลําดับ 1 หน้า 64 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวั
ดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน
 และความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิงอําน
วยความสะดวกประชาชน และข้าราชการ และยุทธศาสตร์การพัฒ
นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่
 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อ
ย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้อ
งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. ) และทัศนศึกษาดูงานของ อปพร.ตา
มหลักสูตรการฝึกอบรม รวมถึงการสาธิต ดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินอุ
ดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการรักษ
าความสงบภายใน ลําดับ 2 หน้า 64 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวั
ดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน
 และความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิงอําน
วยความสะดวกประชาชน และข้าราชการ และยุทธศาสตร์การพัฒ
นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่
 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อ
ย 

ค่าใช้จ่ายโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 20,000 บาท
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       เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น ค่าเบี้ย
เล้ียง  ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก  ค่าท
างด่วน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้ที่ได้รับคําส่ังให้เดินทางไปร
าชการ  ที่มิสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งใช้กับยานพาหนะขอ
งเทศบาล  เช่น  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  นํ้ามันเบรก
  ฟิล์มกรองแสง  กระจกมองข้างรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย  และวัสดุอ่ื
น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 บาท
 เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อ แบตเตอรี เสาอากาศ วิทยุส่ือสารแบบสังเคราะห์
ความถ่ี และวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาห
รือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์
สินอ่ืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ 180,000 บาท

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง   สายดับเพลิง ถังเคมีดับเ
พลิง ผงเคมีดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดดับเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ เส้ือ กางเกง
ที่ใช้ในงานส่วนรวมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และวัส
ดุอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สําหรับยานพาหนะข
องเทศบาล และที่เทศบาลร้องขอให้มาช่วยปฏิบัติงาน  เช่น  นํ้ามัน
ดีเซล   นํ้ามันก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเคร่ือง  และวัสดุอ่ืน ๆ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน 208,000 บาท

วัสดุสนาม 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เต็นส์ ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม และวัส
ดุอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑ์การเกษตร
เคร่ืองหว่านเมล็ดพันธ์พืช 8,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 8,000 บาท

   เพ่ือปรับปรุงอาคารศาลาหน้าเทศบาลและก่อสร้างโรงจอดรถ ดัง
นี้
  - ปรับปรุงศาลา กว้าง 6.5 เมตร  ยาว 7.5 เมตร
  - ก่อสร้างโรงจอดรถ กว้าง 5 เมตร  ยาว 8 เมตร  สูง 4 เมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ใ
นแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ลําดับ 12 หน้า 53 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้ครอ
บคลุมทุกพ้ืนที่  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 135,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงศาลาหน้าเทศบาลและก่อสร้างโรงจอดรถ 200,000 บาท

เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองหว่านเมล็ดพันธ์พืช จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,000 
บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ แบบใช้แรงล
ม ชนิดสะพายหลัง เคร่ืองยนต์ เบนซิล ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า เพ่ือใ
ช้ในการป้องกันและดับไฟป่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตามราคาท้องถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี
 (พ.ศ.2561-
2564)  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ลําดับ 

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 200,000 บาท



หน้า : 1/1

วันที่พิมพ์ : 8/8/2560  13:39:53

รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ลดหมอกควัน  ค่
าเบี้ยเล้ียง ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงให้แก่อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ค่าจัดซื้
ออุปกรณ์เคร่ืองมือในการดับไฟป่า รวมถึงการจัดทําแนวป้องกันไ
ฟป่า  จัดหาเคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์ที่จําเป็นในการที่ออกปฎิบัติ
หน้าที่ดับไฟป่า  อุปกรณ์ต่างๆ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และวัส
ดุอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.25
61-
2564) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แผ
นงานการรักษาความสงบภายใน ลําดับ 1 หน้า 69 สอดคล้องกับยุท
ธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 กลยุทธ์ป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมช
าติและส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่
วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการแล
ะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ 35,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ลดหมอกควัน 50,000 บาท

งบดําเนินงาน 135,000 บาท
ค่าใช้สอย 135,000 บาท

      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อ
มอพยพหนีไฟ   
   - อาคารสํานักงาน
   - อาคารบ้านเรือนทั่วไป
   - โรงเรียนในเขตเทศบาล 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน ลําดับ 1 หน้า 69  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กลยุทธ่
ป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และกลยุทธ์ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและบริหาร
จัดการขยะนํ้าเสียอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยุทธศา
สตร์บริหารบ้านเมืองทีดี แผนงานการรักษาความสงบภายใน ลําดับ
 1 หน้า 73  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการ
ภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย และ
ความมั่นคงชายแดน และกลยุทธ์ พัฒนาระบบให้บริการส่ิงอํานวยค
วามสะดวกประชาชนและข้าราชการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาข
ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้
านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ 50,000 บาท
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งบบุคลากร 2,473,070 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,473,070 บาท

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเท
ศกาลขึ้นปีใหม่  สงกรานต์  ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาช
นที่ใช้รถใช้ถนน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ี
ปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการรักษ
าความสงบภายใน ลําดับ 4 หน้า 64 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวั
ดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดน
 และความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิงอําน
วยความสะดวกประชาชน และข้าราชการ และยุทธศาสตร์การพัฒ
นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่
 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อ
ย แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 3,237,070 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 652,330 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแท
นพนักงานจ้าง จํานวน 2 ตําแหน่ง 3 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้ 
- ครูพละ 1 อัตรา    
- ผู้ดูแลเด็ก  2 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  รวม 12 เดื
อน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน 1,765,740 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเท
ศบาล   จํานวน  4  ตําแหน่ง 6  อัตรา รวม  12 เดือน  ดังนี้ 
  - ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1   อัตรา   
  - นักวิชาการศึกษา 1   อัตรา 
  - เจ้าพนักงานธุรการ 1   อัตรา 
  - ครูผู้ดูแลเด็ก  3   อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 120,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างทําแผ่นพับ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาทําวารสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่
าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์   และค่าจ้างเหมา
อ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน 724,000 บาท
ค่าใช้สอย 619,000 บาท

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 13,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 
ตําแหน่ง 1 อัตรา รวม  12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน
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   เพ่ือเป็นค่าส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพั
ฒนาการเด็ก  จํานวน  65 คน x 1,700 บาท  ขั้นตอนการเบิกหักผ
ลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดห
นุนทั่วไป   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 318,500 บาท

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น ค่าธ
รรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ   ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่านํ้ามั
นเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก  ค่าทางด่วน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
ผู้ที่ได้รับคําส่ังให้เดินทางไปราชการ  ที่มิสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 110,500 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 30,000 บาท
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่ิงของเคร่ืองใช้  ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  
ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรั
กษาหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอ่ืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ 105,000 บาท

     เพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท
ศบาลตําบลสามเงา จํานวน 65 คน x 20 บาท x 245 วัน   ขั้นตอน
การเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ให้ถือป
ฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่ มท  0893.2/ว
 1918 ลงวันที่  16  มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้
อมูล   แป้นพิมพ์  เมาส์  หมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นวงจรอิเล็กทร
อนิกส์และวัสดุอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร 30,000 บาท
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น    พันธุ์พืช  ไม้ดอก 
 ไม้ประดับ  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  ดินอเนกประสงค์  และวั
สดุอ่ืนๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง 30,000 บาท
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น โถส้วม  อ่างล้างมือ  แล
ะวัสดุอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน 40,000 บาท
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ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  (อาคาร 1 ) ขนาดกว้าง 134x130 ซม. จํา
นวน 2 ชุด ,  กว้าง 280x130 ซม.  จํานวน 9 ชุด  
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (อาคาร 2 ) ขนาดกว้าง 150x180 ซม. จําน
วน 5 ชุด ,   กว้าง 250 x 180 ซม. จํานวน 2 ชุด ,  กว้าง  170 x 
240 ซม. จํานวน 1 ชุด   รวมการติดตั้ง เพ่ือใช้บังแสงแดดในช่วง
ที่เด็กเล็กนอนกลางวัน  ของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สามเงา   ตามราคาท้องถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    อยู่ในแ
ผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ลําดับ 15 หน้า 87        
           งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,235,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 40,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 40,000 บาท

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ   เช่น  ค่ารับรอ
ง  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่  ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน 
  การแสดง    และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  ค่าใ
ช้จ่ายอ่ืนๆ    ที่จําเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา ลําดับ 1
1 หน้า 59 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุ
ขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบค
รัว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัช
ญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภ
าพชีวิต  

กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ 20,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน
กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย 5,000 บาท

งบดําเนินงาน 835,000 บาท
ค่าใช้สอย 35,000 บาท

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กในเขตเทศบาลตําบลสามเงาได้รู้จักการแสดงออ
กอย่างถูกต้องและเหมาะสม, เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในกิจ
กรรมวันเด็ก,ตระหนักถึงความสําคัญของการเป็นเด็กดี,รู้จักการคิด
และการตอบคําถามได้ด้วยการใช้ความคิดอย่างอิสระ ตั้งจ่ายจากเงิ
นอุดหนุนทั่วไป  อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา ลําดับ 2
 หน้า 58 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชี
วิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุข
ภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครั
ว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัช
ญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภ
าพชีวิต 

กิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก 10,000 บาท
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        - เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล                
        - โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์                                         - โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
        - โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 

        - โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์                                         - โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) 800,000 บาท
    เพ่ือเป็นค่าอาหารเสริม (นม)   

เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์แม่ลูก  สร้างสายใยความผูกพันธ์ กา
รใช้เวลาที่มีค่า อย่างคุ้มค่า  และเห็นความสําคัญของการเอาใจใส่ดู
แลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด การร่วมแรงร่วมใจในการทํากิจกรรม
ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.256
1-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา ลําดับ 3
 หน้า 58 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชี
วิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุข
ภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครั
ว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัช
ญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภ

ค่าวัสดุ 800,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,452,260 บาท
งบบุคลากร 952,260 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,400,000 บาท
  โครงการอาหารกลางวัน

งบเงินอุดหนุน 1,400,000 บาท
เงินอุดหนุน 1,400,000 บาท

        - โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน สวนราชการ รั
ฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนง
านการศึกษา ลําดับ 1 หน้า 75

  เงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามมาตรฐานการบริหา
รงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน รวม 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข  
- ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน 480,000 บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเท
ศบาล จํานวน  2  ตําแหน่ง 2  อัตรา รวม  12 เดือน  ดังนี้
- ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข  1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 952,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน 892,260 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท
       เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ค่าเบี้ยเล้ีย
ง ค่าลงทะเบียน  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในกา
รเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูก
จ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างทําแผ่นพับ ค่
าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาทําวารสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมแ
ละ ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์   และค่าจ้าง
เหมาอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

ค่าใช้สอย 445,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 บาท
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรัก
ษาหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมท
รัพย์สินอ่ืน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนั
ขบ้า เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่ายาวัคซีน  ค่าวัสดุ อุป
กรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดห
นุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข ลําดับ 
6 หน้า 60 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุ
ขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบค
รัว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัช
ญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภ
าพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนําโดยแมลง 100,000 บาท
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ค่าจัดซื้อทรายเทมีฟอส 
นํ้ายาพ่นหมอกควัน พ่นฝอยละออง ค่าจ้างพ่นหมอกควัน พ่นฝอยล
ะอองและ การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และค่าใ
ช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ใ
นแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข ลําดับ 
5 หน้า 60 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุ
ขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบค
รัว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัช
ญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภ
าพชีวิต 

ค่าวัสดุ 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 10,000 บาท
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        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อุปกรณ์ประปา โถ ส้ว
ม อ่างล้างมือ และวัสดุอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000 บาท

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่ิงของเคร่ืองใช้  ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ   ส่ิง
พิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์   ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  ตะ
แกรงวางหนังสือ  และวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง 10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 20,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมู
ล    แป้นพิมพ์  เมาส์  หมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอ
นิกส์และวัสดุอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

20,000 บาท

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น แอลกอฮ
อล์ นํ้ายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ยา สําลีและผ้าพันแผล  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิ
นรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท

งบลงทุน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 40,000 บาท

ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 20,000 บาท
เพ่ือจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  กว้าง2.20x3x2.20 ม.   จํานวน 
3 ชุด
• กว้าง 2.40x2.20ม. จํานวน 1 ชุด
 รวมการติดตั้ง เพ่ือใช้ก้ันปิดในการให้บริการหัตถการ ของศูนย์ดูแ
ลผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสามเงา ตามราคาท้องถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา ลําดับ 25 หน้า 88  
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เงินอุดหนุน 40,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 40,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,196,760 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเท
ศบาล จํานวน  4  ตําแหน่ง 4  อัตรา รวม  12 เดือน  ดังนี้  
- ผู้อํานวยการกองช่าง  1 อัตรา    
- วิศวกรโยธา  1 อัตรา    
- นายช่างโยธา  1 อัตรา    
- เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ  1 อัตรา
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร 2,118,766 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,118,766 บาท

 1 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก โครงการให้ความช่วยเหลือผู้พิ
การ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธาร
ณภัย ประจําปีงบประมาณ 2561  เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจา
กเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน สวนราชการ รั
ฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนง
านสังคมสงเคราะห์ ลําดับ 2 หน้า 75
2. อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอสามเงา โดยที่ทําการปกครองอําเภอสาม
เงา ตามการดําเนินงานกิจกรรมก่ิงกาชาดอําเภอสามเงา ในการช่วย
เหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยต่างๆ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเ
งินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน สวนราชการ รั
ฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนง
านสังคมสงเคราะห์ ลําดับ 1 หน้า 75

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 3,589,766 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 290,410 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 562,920 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา จ
ํานวน 2 ตําแหน่ง 3 อัตรา รวม  12  เดือน ดังนี้ 
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  1 อัตรา    
- ผู้ช่วยช่างทุกประเภท  2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 บาท
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  รวม 12 เดือ
น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแท
นพนักงานจ้าง จํานวน 2 ตําแหน่ง 2 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
 -  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
-  ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 บาท
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ พนักงานเทศบา
ล และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรา
ยได้  

งบดําเนินงาน 1,441,000 บาท
ค่าตอบแทน 40,000 บาท

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 26,676 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และปรับปรุงค่าตอบแทนเงิน
เพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2 ตําแหน่ง 2  อัตรา รวม 12 เ
ดือน ดังนี้
 -  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
-  ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท
     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น ค่าเบี้ยเ
ล้ียง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก  ค่าทา
งด่วน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสั
มมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้ที่ได้รับคําส่ังให้เดินทางไปรา
ชการ  ที่มิสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างทําแผ่นพั
บ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาทําวารสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนี
ยมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพา
กษา ค่าจ้างเหมาบริการ     และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรา
ยได้

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

ค่าใช้สอย 1,134,000 บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 1,084,000 บาท

       เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งใช้กับยานพาห
นะของเทศบาล  เช่น  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  นํ้ามั
นเบรก  ฟิล์มกรองแสง  กระจกมองข้างรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย  และ
วัสดุอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 บาท

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่ิงของเคร่ืองใช้  ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ   
 ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์      และวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจา
กเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 บาท

ค่าวัสดุ 267,000 บาท
วัสดุสํานักงาน 10,000 บาท
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       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ เช่น หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-
ปิดแก๊ส และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน 30,000 บาท

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้
อมูล  สายเคเบิล  แป้นพิมพ์  เมาส์  หมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นวง
จรอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอ่ืน 2,000 บาท

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สําหรับยานพาห
นะของเทศบาล และที่เทศบาลร้องขอให้มาช่วยปฏิบัติงาน  เช่น  นํ้า
มันดีเซล   นํ้ามันก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเคร่ือง  และวัสดุอ่ืน ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท
     เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 30,00
0 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)โ
ดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GH2  จํานว
น 1 หน่วย
 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Me
mory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุ
ณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้
1)      เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
วามจําไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)      มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประ
มวลผลกลาง แบบ Graphics Processing ที่สามารถใช้หน่วยคว
ามจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB หรือ
3)      มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยควา
มจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  มีหน่วยความจ
ําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  8 G
B มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า   ข
นาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2 TB  จํานวน  1 หน่วย  มี

ค่าครุภัณฑ์ 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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งานไฟฟ้าถนน 400,000 บาท

  -  มี DVD-
RW  หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( 
Network Lnterface)  แบบ 10/100/1000 Base-
t หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
 -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 -
 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า   
 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน  1  หน่วยเพือใ
ช้ในงานธุรการ กองช่าง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปี 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2
561-

ค่าวัสดุ 350,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 บาท
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินฯลฯ ตั้งจ่ายจากเ
งินรายได้

งบดําเนินงาน 400,000 บาท
ค่าใช้สอย 50,000 บาท

งบดําเนินงาน 65,000 บาท
ค่าวัสดุ 65,000 บาท

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเม
นต์บล็อก หิน ทราย ท่อกัลวาไนท์ อ่างล้างมือ โถส้วมอุปกรณ์ประป
า  ยางมะตอย   ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานสวนสาธารณะ 611,000 บาท

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า  หลอดไฟ สายไฟ และชิ้นส่วนวิทยุรีซีสเตอร์ ขาหลอดฟ
ลูออเรสเซนต์   และวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง 250,000 บาท

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 15,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแต่งกายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานเ
ป็นการส่วนรวม  เช่น  เส้ือกางเกง   หมวก  รองเท้า และวัสดุอ่ืน ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร 50,000 บาท
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สายเอ็นตัดหญ้า    ผ้
าใบ หรือผ้าพลาสติก  สปริงเกอร์ ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน 546,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 46,000 บาท

เล่ือยโซ่ยนต์ 33,000 บาท
     เพ่ือจัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 33,000 บาท 
โดยมีคุณสมบัติโดยทั่วไปดังนี้
 - ขนาดบาร์โซ่ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
 - ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า (3,600 วัตต์)
 -เคร่ือง 2 จังหวะ
- ถังนํ้ามันเบนซินบรรจุไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร
- ถังนํ้ามันเล้ียงโซ่บรรจุไม่น้อยกว่า 0.3 ลิตร
- มีการป้องกันการส่ันสะเทีอน
เพ่ือใช้ในงานสวนสาธารณะ ตามราคาท้องถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดห
นุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ 20 หน้า 88
  

     เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน 1 เคร่ือง เป็น
เงิน 13,000 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
1. เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น
2. เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว
4. รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อมใบมีด
5. ความจุถังนํ้ามันเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร
เพ่ือใช้ในการตัดหญ้าสวนสาธารณะ กองช่าง ตามราคามาตรฐานค
รุภัณฑ์ มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒ
นาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน ลําดับ 18 หน้า 88

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 13,000 บาท

ปรับปรุงภูมิทัศน์พัทยา 2 500,000 บาท
     โดยปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพพ้ืนที่ ปรับปรุงห้องนํ้า ไฟฟ้าส่องสว่า
ง ระบบนํ้า ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ลําดับ 12 หน้า 53 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้ครอ
บคลุมทุกพ้ืนที่  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (
สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 500,000 บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 1,552,086 บาท
งบบุคลากร 317,086 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตา
มประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดตาก จํานวน 2 ตําแหน่ง 
2 อัตรารวม  12 เดือน ดังนี้
     - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  1 อัตรา
     - คนงานประจํารถขยะ 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน 1,235,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง จํานวน 2 ตําแหน่ง 2 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี  
 - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา  
 - คนงานประจํารถขยะ จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 26,676 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 317,086 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 290,410 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 900,000 บาท
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างทําแผ่นพั
บ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาทําวารสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนี
ยมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติด
ตั้งโทรศัพท์   และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

        เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการให้แก่พนักงานและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย 980,000 บาท

ค่าตอบแทน 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมประชาชนเพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อ
ม 
       - ให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้    
       - รณรงค์ส่งเสริมการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
      - การทําปุ๋ยอินทรีย์  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แผ
นงานเคหะและชุมชน ลําดับ 6 หน้า 69 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัง
หวัดที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กลยุทธ์ป้อ
งกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแ
วดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการและการอนุรั
กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน
โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 30,000 บาท
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        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรั
กษาหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอ่ืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ 250,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 50,000 บาท
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความปลอดภัย  เช่น   เส้ือ   หมวก  รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเ
งินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 บาท
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สําหรับยานพา
หนะของเทศบาล และที่เทศบาลร้องขอให้มาช่วยปฏิบัติงาน  เช่น  
นํ้ามันดีเซล   นํ้ามันก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเคร่ือง  และวัสดุอ่ืน 
ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 บาท
      เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งใช้กับยานพาห
นะของเทศบาล  เช่น  แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  นํ้ามั
นเบรก  ฟิล์มกรองแสง  กระจกมองข้างรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย  และ
วัสดุอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของชุมชน 300,000 บาท
       เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถาน
ที่ ในเร่ืองการบริหารชุมชมเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ในการเพ่ิมศักย
ภาพการพัฒนาให้ชุมชนได้เรียนรู้ ศึกษาการพัฒนาของชุมชนอ่ืนๆ
  
       - ผู้นําชุมชน
       - พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เก่ียวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างคว
ามเข้มข็งของชุมชน ลําดับ 8 หน้า 66 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัง
หวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแ
ดน และความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิง
อํานวยความสะดวกประชาชน และข้าราชการ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาส
ตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรีย
บร้อย 

ค่าใช้สอย 510,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 530,000 บาท
งบดําเนินงาน 510,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมของเยาวชน 20,000 บาท
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โครงการสนับสนุนเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 บาท
     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาด้านการดําเนินงานตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อ
ยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างคว
ามเข้มข็งของชุมชน ลําดับ 7 หน้า 66 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัง
หวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแ
ดน และความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิง
อํานวยความสะดวกประชาชน และข้าราชการ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาส
ตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรีย
บร้อย 

โครงการส่งเสริมอาชีพ 50,000 บาท
     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จักสาน ทําอ
าหารพ้ืนบ้าน ปลูกผัก เล้ียงสัตว์ เล้ียงปลา และอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือให้ปร
ะชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพั
ฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็
งของชุมชน ลําดับ 1 หน้า 62 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กล
ยุทธ์ พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ 
ที่อยู่อาศัย ครอบครัว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมก
ารเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเยาวชน การจัดนิท
รรศการ กิจกรรมย่อย ต่างๆ ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเย
าวชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.256
1-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็
งของชุมชน ลําดับ 4 หน้า 62 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กล
ยุทธ์ พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ 
ที่อยู่อาศัย ครอบครัว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมก
ารเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชน 100,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน 20,000 บาท

โครงการอบรมสิทธิคนพิการ 20,000 บาท
     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอบรมสิทธิคนพิการ เพ่ือความรู้ ความเข้าใจสิ
ทธิ ต่างๆ ตามกฏหมาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพั
ฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างคว
ามเข้มข็งของชุมชน ลําดับ 12 หน้า 67 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัง
หวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแ
ดน และความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการ ส่ิง
อํานวยความสะดวกประชาชน และข้าราชการ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาส
ตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรีย
บร้อย

     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของเด็กและเยาวชน ในการเรียนรู้ ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศ
บาลตําบลสามเงา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  อยู่ในแผนพัฒนาส่ี
ปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา ลําดับ 4
 หน้า 58 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชี
วิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุข
ภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครั
ว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัช
ญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภ
าพชีวิต (สํานักปลัดเทศบาล) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 บาท
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอสามเง
า โดยที่ทําการปกครองอําเภอสามเงา ตามโครงการป้องกันและแก้ไ
ขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมและภารกิจด้านความมั่น
คงของภาครัฐร่วมกับประชาชน (กองสาธารณสุขฯ) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564)  สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รั
ฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนง
านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลําดับ 1 หน้า 77 (กองสาธารณสุ
ขฯ)
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ค่าใช้สอย 235,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

งานกีฬาและนันทนาการ 235,000 บาท
งบดําเนินงาน 235,000 บาท

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเพือเด็กและเยาวชน 20,000 บาท
     เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ทักษะะในการว่ายนํ้า เพ่ือช่วยเ
หลือตัวเองและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะส
มและเพ่ือได้เล่นกีฬาและออกกําลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโ
ยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.256
1-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศาสนา วัฒนธ
รรม และนันทนาการ ลําดับ 4 หน้า 63 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัง
หวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความย
ากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางา
น รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
 ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธ
ศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมโครงการจัดแข่งขันกีฬาทางนํ้า 40,000 บาท
     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกัฬาทางนํ้าให้แก่เยาวชนแล
ะประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสามเงา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้
งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศาสนา วัฒนธ
รรม และนันทนาการ ลําดับ 5 หน้า 63 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัง
หวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความย
ากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางา
น รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
 ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธ
ศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมโครงการจัดแข่งขันกีฬาชุมฃนสัมพันธ์ 165,000 บาท
     เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาสม
รรถภาพด้านร่างกายให้แข็งแรง และเกิดความสามัคคี การมีส่วนร่
วมในการทํากิจกรรม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดกิจก
รรมการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผ
นพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศาสนา วัฒนธ
รรม และนันทนาการ ลําดับ 1 หน้า 63 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัง
หวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความย
ากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางา
น รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
 ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธ
ศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กิจกรรมโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอ่ืน 10,000 บาท



หน้า : 1/1

วันที่พิมพ์ : 8/8/2560  13:39:53

รวม
รวม
รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ค่าใช้สอย 200,000 บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 200,000 บาท
งบดําเนินงาน 200,000 บาท

     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กับห
น่วยงานอ่ืน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.
ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศาสนา วัฒนธ
รรม และนันทนาการ ลําดับ 3 หน้า 63 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัง
หวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความย
ากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางา
น รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
 ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธ
ศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ 30,000 บาท

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา 20,000 บาท
     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ    เช่น    ค่า
ใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่     และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพั
นธ์งาน  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   ที่จําเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  ตั้งจ่า
ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี แล
ะภูมิปัญญาท้องถ่ิน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนากา
ร ลําดับ 3 หน้า 70 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒน
าระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย 
ครอบครัว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศิล
ปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 50,000 บาท
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและอ
นุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง   การมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งจ่ายจา
กเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี แล
ะภูมิปัญญาท้องถ่ิน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนากา
ร ลําดับ 1 หน้า 70 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒน
าระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย 
ครอบครัว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศิล
ปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและอ
นุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สรงนํ้าพระพุทธรูป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ
นทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี แล
ะภูมิปัญญาท้องถ่ิน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนากา
ร ลําดับ 2 หน้า 70 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒน
าระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย 
ครอบครัว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศิล
ปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย 100,000 บาท
     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและอ
นุรักษ์ประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ฯ    เช่น  ค่ารับรอง  ค่าใ
ช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประช
าสัมพันธ์งาน  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   ที่จําเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี แล
ะภูมิปัญญาท้องถ่ิน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนากา
ร ลําดับ 4 หน้า 70 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒน
าระบบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย 
ครอบครัว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศิล
ปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 1,093,300 บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,093,300 บาท
งบลงทุน 1,093,300 บาท

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 8 หมู่ 4 441,800 บาท

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 6 หมู่ 4 170,700 บาท
 เพ่ือก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 6 หมู่ 4 เป็นเงิน 170,7
00 บาท
      มีรายละเอียด ดังนี้
      -
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม 92.00 เมตร กว้าง  4.00 เ
มตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ใ
นแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ลําดับ 3 หน้า 51 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้ครอ
บคลุมทุกพ้ืนที่  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 4 161,600 บาท
เพ่ือก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 6 หมู่ 4 เป็นเงิน 161,6
00 บาท
      มีรายละเอียด ดังนี้
      -
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม 86.00 เมตร กว้าง  4.00 เ
มตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ใ
นแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ลําดับ 6 หน้า 51 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้ครอ
บคลุมทุกพ้ืนที่  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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เพ่ือก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 8 หมู่ 4 เป็นเงิน 441,8
00 บาท
      มีรายละเอียด ดังนี้
      -
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม 236.00 เมตร กว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 944.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ใ
นแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ลําดับ 7 หน้า 51 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้ครอ
บคลุมทุกพ้ืนที่  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบกลาง 10,993,348 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 99,310 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 10,993,348 บาท
งบกลาง 10,993,348 บาท

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างเทศบาล - ศพด. 319,200 บาท
เพ่ือก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างเทศบาล -
 ศพด. เป็นเงิน 319,200 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้
      -
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม 176.00 เมตร กว้าง  4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 704.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ใ
นแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ลําดับ 12 หน้า 53 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้ครอ
บคลุมทุกพ้ืนที่  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฏหมาย (นา
ยจ้างส่งสมทบ ร้อยละ 5 ) ตามระเบียบฯ และหนังสือส่ังการที่เก่ียวข้
อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,435,200 บาท
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เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ ที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยขอขึ้นทะเบียนเ
พ่ือขอรับเงินเบี้ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว  
รวม 12 
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.256
1-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา ลําดับ 2
 หน้า 57 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชี
วิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุข
ภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครั
ว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัช
ญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 บาท

เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้
องถ่ิน พ.ศ.2552  รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่
ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา ลําดับ 1
 หน้า 57 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชี
วิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุข
ภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครั
ว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัช
ญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภ
าพชีวิต 

2,035,200 บาทเบี้ยยังชีพคนพิการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ
ทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้
อุปการะดูแล หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ  รวม 12 เดื
อน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา ลําดับ 3
 หน้า 57 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชี
วิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุข
ภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครั
ว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัช
ญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภ
าพชีวิต 

สํารองจ่าย 527,744 บาท
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  เพ่ือสําหรับใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเ
ทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 34,258 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน
 493, 486 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 330,814 บาท
           1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกิจการจราจร เป็นเงิน 50,000 บาท เ
พ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกิจการจราจร เช่น ทาสี ตีเส้น จัดซื้อแผงก้ั
นจราจร สัญญาณไฟจราจร และส่ิงที่จําเป็นในกิจการจราจรและกา
รปรับปรุงจราจร ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ค่าปรับจราจร ) เป็นเงิน 
4,000 บาท และอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 46,000 บาท
      2 ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา เป็นเงิน 50,000 บา
ท เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาในห
ลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่
าปริญญาตรีและผู้ด้อยโอกาส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแ
ผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห์ ล
ําดับ 3 หน้า 63 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณ
ภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระ
บบสุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย คร
อบครัว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรป
กครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต                 
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         5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) ตามข้อบังคับสันนิบาตฯ จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ เ
ศษหนึ่งส่วนหก ของรายรับจริง ของปีที่ล่วงมาแล้วโดยไม่รวมเงินกู้
 เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท (รายรับเทศบาล
 ปี 2559 จํานวน 24,439,420.07 บาท) เป็นเงิน 40,814 บาท ตั้
งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

          3  สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเงิน 40,000 บาท เพ่ื
อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา ลําดับ 5
 หน้า 58 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชี
วิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุข
ภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครั
ว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัช
ญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภ
าพชีวิต        
    4 สมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เป็นเงิน 150,0
00 บาท เพ่ือจ่ายสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 150,
000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  อยู่ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา ลําดับ 4
 หน้า 57 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชี
วิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน กลยุทธ์ พัฒนาระบบสุข
ภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การทํางาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครั
ว ชุมชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัช
ญาเศรษฐกิจพอเพียง  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภ
าพชีวิต 
       

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 464,780 บาท
    เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินตา
มพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.250
0 ซึ่งตั้งจ่ายตามระเบียบในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ประจําปีไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว. 1187
 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท
ศบาลตําบลสามเงาได้ประมาณการรายรับทั่วไป เป็นเงิน 23,239,
000 บาท และจ่ายเป็นเงินบํานาญให้แก่พนักงานเทศบาลที่เกษียณ
อายุราชการ จํานวน 1 ราย รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ 5,000 บาท
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินพิเศษในกรณีพนักงาน และลูกจ้าง ถึงแก่ควา
มตายในระหว่างรับราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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จํานวนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 5,300 บาท
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้
องถ่ิน เหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ จํานวน 1 ราย  รวม 12 เดือน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํา
นาญ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 16 พ.ศ.2558 ตั้งจ่
ายจากเงินรายได้



5,000

330,814

90,000

99,310

7,435,200

464,780

527,744

2,035,200

5,300

ง
บ
บ

120,000 120,000

1,490,400 1,490,400

198,720 198,720

695,520 695,520

120,000 120,000

รวม
แผนงานสังคมส

งเคราะห์
แผนงานสาธาร

ณสุข
แผนงานการศึกษ

า
แผนงานบริหาร

งานทั่วไป
แผนงานงบกลาง

แผนงานอุตสาหก
รรมและการโยธา

แผนงานการศาส
นาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างควา
มเข้มแข็งของชุม

ชน

แผนงานเคหะแล
ะชุมชน

เงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนาย
ก/รองนายก

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแ
หน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ
/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

งบบุคลา
กร

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํา
นาญ (ชคบ.) 5,300

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,035,200

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภ
าองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน

เงินสมทบกองทุนประกันสั
งคม 99,310

สํารองจ่าย 527,744

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อ
งถ่ิน (กบท.) 464,780

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภ
ทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 330,814

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,435,200
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง
แผนงานอุตสาหก
รรมและการโยธา

แผนงานการศาส
นาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างควา
มเข้มแข็งของชุม

ชน

แผนงานเคหะแล
ะชุมชน

แผนงานสังคมส
งเคราะห์

แผนงานสาธาร
ณสุข

แผนงานการศึกษ
า

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
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580,820 531,780 1,913,570

84,000 84,000

53,352 2,680 79,822

1,196,760 892,260 5,104,560 8,959,320

562,920 661,920 1,410,000

42,000 60,000 246,000 390,000
ง
บ
ด

40,000 100,000 140,000

5,000 5,000

5,000 25,000

5,000 3,000 28,000

1,984,000 300,000 340,000 2,962,000

445,000 445,000

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภ
ทรายจ่าย

งบดําเนิน
งาน

แผนงานสังคมส
งเคราะห์

แผนงานสาธาร
ณสุข

แผนงานการศึกษ
า

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

แผนงานงบกลาง
แผนงานอุตสาหก
รรมและการโยธา

แผนงานการศาส
นาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างควา
มเข้มแข็งของชุม

ชน

แผนงานเคหะแล
ะชุมชน

120,000 218,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการป
ฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

แผนงานงบกลาง
แผนงานอุตสาหก
รรมและการโยธา

แผนงานการศาส
นาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างควา
มเข้มแข็งของชุม

ชน

แผนงานเคหะแล
ะชุมชน

แผนงานสังคมส
งเคราะห์

แผนงานสาธาร
ณสุข

20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุต
ร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชก
ารอันเป็นประโยชน์แก่อง
ค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริ
การ

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 185,160

13,000 10,790

เงินเดือนพนักงาน 1,765,740

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 652,330 148,640

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงาน

เงินเพ่ิมต่าง 
ๆของพนักงานจ้าง

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบบุคลา
กร

แผนงานการศึกษ
า

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

รวม
แผนงาน
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5,000

165,000 165,000

40,000 40,000

20,000 20,000

20,000

10,000 10,000

10,000

50,000

20,000 20,000

20,000 20,000

60,000 60,000

งบดําเนิน
งาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาล
เคล่ือนที่

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บ
ข้อมูลชุมชน

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันสําคั
ญของชาติ 
ตามนโยบายรัฐบาล

ครงการป้องกันและควบคุ
มไฟป่า ลดหมอกควัน 50,000

กิจกรรมโครงการสายสัมพั
นธ์แม่ลูก 10,000

กิจกรรมโครงการส่งนักกี
ฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน

กิจกรรมโครงการวันเด็กแ
ห่งชาติ

20,000

กิจกรรมโครงการจัดแข่งขั
นกีฬาทางนํ้า

กิจกรรมโครงการจัดแข่งขั
นกีฬาชุมฃนสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการแข่งขัน
กีฬาปฐมวัย

5,000

แผนงานงบกลาง
แผนงานอุตสาหก
รรมและการโยธา

แผนงานการศาส
นาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างควา
มเข้มแข็งของชุม

ชน

แผนงานเคหะแล
ะชุมชน

แผนงานสังคมส
งเคราะห์

แผนงานสาธาร
ณสุข

แผนงานการศึกษ
า

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภ
ทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง
แผนงานอุตสาหก
รรมและการโยธา

แผนงานการศาส
นาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างควา
มเข้มแข็งของชุม

ชน

แผนงานเคหะแล
ะชุมชน

แผนงานสังคมส
งเคราะห์

แผนงานสาธาร
ณสุข

แผนงานการศึกษ
า

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภ
ทรายจ่าย

กิจกรรมโครงการพัฒนาทั
กษะกีฬาเพือเด็กและเยาว
ชน
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20,000 20,000

100,000

20,000

300,000 300,000

300,000

50,000 10,000 240,000 390,000

10,000 10,000

150,000 150,000

30,000 30,000

20,000

35,000

งบดําเนิน
งาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมของเ
ยาวชน 20,000

ค่าใช้จ่ายวันเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับ
ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและท
ะเบียนทรัพย์สิน

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงแ
ละหนีไฟ

35,000

แผนงานงบกลาง
แผนงานอุตสาหก
รรมและการโยธา

แผนงานการศาส
นาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างควา
มเข้มแข็งของชุม

ชน

แผนงานเคหะแล
ะชุมชน

แผนงานสังคมส
งเคราะห์

แผนงานสาธาร
ณสุข

แผนงานการศึกษ
า

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไ
ปราชการ

40,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเ
พ่ิมศักยภาพและทัศนศึกษ
าดูงานของชุมชน

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเ
พ่ิมศักยภาพบุคลากร

ค่าใช้จ่ายโครงการวันอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื
อน (อปพร.)

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบร
ม/ทบทวนและทัศนศึกษาดู
งาน ของ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม
ประชาคมเมือง

แผนงานงบกลาง
แผนงานอุตสาหก
รรมและการโยธา

แผนงานการศาส
นาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างควา
มเข้มแข็งของชุม

ชน

แผนงานเคหะแล
ะชุมชน

แผนงานสังคมส
งเคราะห์

แผนงานสาธาร
ณสุข

แผนงานการศึกษ
า

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

รวมงบ/หมวด/ประเภ
ทรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภ
ทรายจ่าย
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100,000 100,000

30,000 30,000

50,000

50,000

110,500

318,500

20,000

30,000 30,000

100,000

20,000

งบดําเนิน
งาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและทัศนศึ
กษาดูงานของเด็กและเยาว
ชน

100,000

โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อ
ม

โครงการอบรมสิทธิคนพิก
าร 20,000

โครงการสนับสนุนเรียนรู้
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย
ง

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่า
ยการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าสนับสนุนอาหารกลางวั
น  
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
)

318,500

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันแ
ละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่า
ยการบริหารสถานศึกษา 
( ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว  )

110,500

โครงการส่งเสริมอาชีพ 50,000

แผนงานงบกลาง
แผนงานอุตสาหก
รรมและการโยธา

แผนงานการศาส
นาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างควา
มเข้มแข็งของชุม

ชน

แผนงานเคหะแล
ะชุมชน

แผนงานสังคมส
งเคราะห์

แผนงานสาธาร
ณสุข

แผนงานการศึกษ
า

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

รวมงบ/หมวด/ประเภ
ทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง
แผนงานอุตสาหก
รรมและการโยธา

แผนงานการศาส
นาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างควา
มเข้มแข็งของชุม

ชน

แผนงานเคหะแล
ะชุมชน

แผนงานสังคมส
งเคราะห์

แผนงานสาธาร
ณสุข

แผนงานการศึกษ
า

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภ
ทรายจ่าย

โครงการรณรงค์ป้องกันโร
คไข้เลือดออกและโรคติดต่
อนําโดยแมลง

โครงการลดอุบัติเหตุทางถ
นนช่วงเทศกาลสําคัญ
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50,000 50,000

20,000 20,000

30,000 30,000

100,000 100,000

100,000 5,000 110,000 325,000

65,000 70,000

90,000 22,000 132,000

15,000 10,000 60,000 100,000

100,000 120,000

350,000 122,000 572,000

5,000

30,000

50,000 50,000

5,000 5,000

800,000

50,000 80,000

250,000 10,000 290,000

20,000 20,000

10,000 10,000 125,000 175,000

2,000 2,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนิน
งาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง 30,000

แผนงานเคหะแล
ะชุมชน

แผนงานสังคมส
งเคราะห์

แผนงานสาธาร
ณสุข

แผนงานการศึกษ
า

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

วัสดุอ่ืน

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุการเกษตร 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 800,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

100,000

วัสดุสนาม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซ
ม

30,000 80,000

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพ
ณีสักการะพระบรมธาตุลอ
ย

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพ
ณีสงกรานต์

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพ
ณีวันเข้าพรรษา

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพ
ณีลอยกระทง

แผนงานงบกลาง
แผนงานอุตสาหก
รรมและการโยธา

แผนงานการศาส
นาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างควา
มเข้มแข็งของชุม

ชน

แผนงานเคหะแล
ะชุมชน

แผนงานสังคมส
งเคราะห์

แผนงานสาธาร
ณสุข

แผนงานการศึกษ
า

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

รวม

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภ
ทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง
แผนงานอุตสาหก
รรมและการโยธา

แผนงานการศาส
นาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างควา
มเข้มแข็งของชุม

ชน
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92,000 92,000

150,000 150,000

500,000 500,000

12,000 12,000

45,000 45,000
ง
บ

72,000 72,000

18,000 18,000

57,000 57,000

10,000 10,000

30,000 30,000

20,000 20,000

13,000 13,000

40,000

8,000

33,000 33,000

งบดําเนิน
งาน

งบดําเนิน
งาน

เล่ือยโซ่ยนต์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เคร่ืองหว่านเมล็ดพันธ์พืช 8,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกร
ณ์

40,000

จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า 
แบบล้อจักรยาน

ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปก
รณ์

ค่าสาธารณูปโภ
ค

ค่าบริการโทรศัพท์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด

ค่าจัดซื้อเคร่ืองโทรสาร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าบริการส่ือสารและโทรค
มนาคม

ค่าไฟฟ้า

แผนงานงบกลาง
แผนงานอุตสาหก
รรมและการโยธา

แผนงานการศาส
นาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างควา
มเข้มแข็งของชุม

ชน

แผนงานเคหะแล
ะชุมชน

แผนงานสังคมส
งเคราะห์

แผนงานสาธาร
ณสุข

แผนงานการศึกษ
า

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภ
ทรายจ่าย
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500,000 500,000

161,600 161,600

170,700 170,700

441,800 441,800

319,200 319,200

200,000

40,000 40,000

10,000 1,430,000

1,093,300 435,000 6,152,852 40,000 1,452,260 12,478,580 40,023,00010,993,348 530,000 5,472,070 1,375,590

1,400,000

200,000

รวม

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
20,000

งบเงินอุด
หนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นส
าธารณประโยชน์

โครงการปรับปรุงศาลาหน้
าเทศบาลและก่อสร้างโรงจ
อดรถ

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอา
คารบ้านพัก

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส
าย 8 หมู่ 4

งบดําเนิน
งาน

ค่าที่ดินและส่ิงก่
อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์พัทยา 2

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปกา
ร

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภ
ค

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส
าย 6 หมู่ 4

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส
ายข้างเทศบาล - ศพด.

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 หมู่ 4


