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สวนที่ 1
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
********************************
เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางกระทึก
บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
จายประจําป ตอสภาเทศบาลตําบลบางกระทึกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตําบล
บางกระทึกจึงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาลตําบลบางกระทึก และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางกระทึก
ทุกทานทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ และนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เทศบาลตําบลบางกระทึก
มีสถานะการเงิน ดังนี้
(1.1.1) เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
74,407,698.65 บาท
(1.1.2) เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 5,266,892.89 บาท
(1.1.3) เงินสะสม
26,287,259.22 บาท
(1.1.4) ทุนสํารองเงินสะสม
20,957,779.38 บาท
(1.1.5) รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย
จํานวน - โครงการ โครงการรวม
- บาท
(1.1.6) รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน - บาท
โครงการรวม
บาท
(1.1.7) เงินกูคงคาง
บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2556
2.1 รายรับที่จัดสรรและจัดเก็บเอง เปนเงินทั้งสิ้น 56,292,842.60
ณ 30 มิถุนายน 2556 ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
5,358,934.00
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,526,410.00
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
383,983.59
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 2,076,255.00
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
180,720.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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หมวดรายไดจากทุน
12,484.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
27,003,355.01 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อกระจายอํานาจ 19,750,701.00 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 11,279,162.00 บาท
2.3 รายจายจริง จํานวน 27,063,367.59 บาท ณ 30 มิถุนายน 2556 ประกอบดวย
งบกลาง
2,540,173.73 บาท
งบบุคลากร
10,989,771.00 บาท
งบดําเนินงาน
9,911,376.48 บาท
งบลงทุน
1,924,246.38 บาท
งบรายจายอื่น
บาท
งบเงินอุดหนุน
1,697,800.00 บาท
2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 8,049,069.00 บาท
2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,147,044.00 บาท
2.6 มีการจายเงินสํารองเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 623,000.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริง - บาท รายจายจริง - บาท
กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ - บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
- บาท
กําไรสุทธิ
- บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2556
- บาท
ทรัพยจํานํา
- บาท
*******************************
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21. รายรับปงบประมาณ 2557 ประมาณการไว รวมทั้งสิ้น 62,916,827.00 บาท
รายรับ
รับจริง
ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ก. รายไดจัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีบํารุงทองที่
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.3 ภาษีปาย
รวม

113,587.70 116,990.00
116,000.00
3,989,361.75 4,290,000.00 5,000,000.00
506,083.00 517,000.00
600,000.00
4,609,032.45 4,923,990.00 5,716,000.00

2. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ
ใบอนุญาต
2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการพนัน
2.2 คาใบอนุญาตประกอบกิจการ
298,020.00 230,000.00
200,000.00
คาที่เปนอันตราย
2.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
24,618.00
45,000.00
45,000.00
การควบคุมอาคาร
2.4 คากําจัดขยะมูลฝอย
1,026,670.00 1,618,100.00 1,500,000.00
และสิ่งปฏิกูล
2.5 คาปรับจราจรทางบก
5,800.00
5,000.00
5,000.00
2.6 คาธรรมเนียมใบอนุญาต
22,900.00
14,400.00
14,400.00
สะสมอาหาร
2.7 คาปรับผิดสัญญา
203,159.00
60,000.00
75,000.00
2.8 คาธรรมเนียมทรัพยากรธรณี
2.9 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาใน
2,500.00
2,500.00
ที่สาธารณะ
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รายรับ

รับจริง
ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ
ป 2555
ป 2556
ป 2557
2,953.65
3,000.00
3,000.00
4,000.00
4,000.00
4,500.00
500.00
200.00
8,000.00
8,000.00

2.10 คาใบอนุญาตจําหนายสุรา
2.11 คาใบอนุญาตตั้งตลาด
2.12 คาใบอนุญาตสิ่งลวงล้ําลําน้ํา
2.13 คาใบอนุญาตติดตั้งปาย
ชั่วคราว
2.14 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับ
2,980.00
2,500.00
2,500.00
ควบคุมอาคาร
2.15 คาปรับผูกระทําความผิด
8,000.00
5,000.00
กระทรวงและขอบังคับทิ้งของ
ในที่สาธารณะ
2.16 คาใบอนุญาตจดทะเบียน
1,270.00
2,000.00
2,500.00
พาณิชย
2.17 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
12,400.00
10,000.00
10,000.00
ทะเบียนราษฎร
2.18 คาใบอนุญาตรับทําการ
10,000.00
5,000.00
15,000.00
เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
รวม
1,614,970.65 2,017,500.00 1,892,900.00
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
3.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
3.2 คาดอกเบี้ยเงินฝาก-กองทุน
สงเสริมกิจการเทศบาล
รวม

595,472.18
22,937.37

500,000.00
30,000.00

500,000.00
30,000.00

618,409.55

530,000.00

530,000.00

4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
4.1 รายไดจากการจําหนายน้ํา
2,603,741.00 3,800,000.00 2,500,000.00
4.2 คาเชามาตรวัดน้ํา
109,867.00
70,000.00
90,000.00
4.3 คาแรงงานขุดเจาะและตอทอ
4,250.00
10,000.00
10,000.00
4.4 คาบํารุงและรักษาทอเมน
3,400.00
10,000.00
10,000.00
4.5 คาธรรมเนียมการตรวจและ
3,100.00
10,000.00
10,000.00
ขุดเจาะ
รวม
2,724,358.00 3,900,000.00 2,620,000.00
5

รายรับ
5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
5.1 คาขายแบบแปลน
5.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวม
6. หมวดรายไดจากทุน
6.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
รวม
รวมรายไดจัดเก็บเอง

รับจริง
ป 2555
84,000.00
111,874.00
195,874.00

ประมาณการ
ป 2556
145,000.00
15,000.00
160,000.00

ประมาณการ หมายเหตุ
ป 2557
100,000.00
150,000.00
250,000.00

3,370.00
5,000.00
3,370.00
5,000.00
9,766,014.65 11,531,490.00 11,013,900.00

ข. รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. หมวดภาษีจัดสรร
1.1 ภาษีสุรา
1,704,906.10
1.2 ภาษีสรรพสามิต
3,067,820.93
1.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 15,505,217.00
และนิติกรรมที่ดิน
1.4 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
5,579,378.48
1.5 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.
5,361,568.31
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
378,161.53
1.7 คาธรรมเนียมใชน้ําบาดาล
1.8 คาภาคหลวงแร
52,935.85
1.9 คาธรรมเนียมปโตเลี่ยม
186,724.61
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให 31,836,712.81
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1,800,000.00 1,600,000.00
2,800,000.00 3,300,000.00
10,747,588.00 13,200,000.00
5,100,000.00 5,000,000.00
4,000,000.00 6,500,000.00
110,000.00
450,000.00
1,000.00
1,000.00
50,000.00
50,000.00
130,000.00
140,000.00
24,738,588.00 30,241,000.00
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รายรับ

รับจริง
ป 2555

ประมาณการ
ป 2556

ประมาณการ หมายเหตุ
ป 2557

ค. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร 32,722,425.00 1,859,396.00 21,661,927.00
ปกครองสวนทองถิ่น
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1.เงินอุดหนุนทั่วไปฯ
17,802,364.00 19,313,626.00 21,661,927.00
กระจายอํานาจ
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
32,722,425.00
3.เงินอุดหนุนทั่วไป
1,859,396.00
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งสิ้น

50,524,789.00 21,173,022.00 21,661,927.00
92,127,516.46 57,443,100.00 62,916,827.00
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เทศบาลตําบลบางกระทึก
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
*********************
2.2 รายจายปงบประมาณ ตั้งไว
งบ
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

62,916,827.00 บาท แยกเปน
จายจริง
ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ
ป 2555
ป 2556
ป 2557
3,604,630.01
13,658,065.67
17,542,837.73
5,009,300.46
3,971,300.00

รวมจายจากงบประมาณ

5,765,004.00
19,947,390.00
15,817,740.00
11,697,450.00
3,921,200.00

5,268,951.00
20,272,760.00
17,796,280.00
13,974,500.00
5,604,336.00

43,786,133.87 57,148,784.00 62,916,827.00

2.3 รายละเอียดรายจายบางรายการที่จําเปนตองใชในการบริหารกิจการของเทศบาล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ มิถุนายน 2556
ก. คาใชจายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจายจากเงินรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

เงินเดือนฝายการเมือง ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
1,905,233.00
เงินเดือนฝายประจํา
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
9,084,538.00
คารักษาพยาบาล
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
616,345.50
คาเชาบาน
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
149,500.00
คาชวยเหลือการศึกษาบุตรตั้งจายรวมทั้งสิ้น
68,859.50
คาประกันสังคม
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
137,564.00
เปนเงินทั้งสิ้น
11,962,040.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ คิดเปนรอยละ 33.25 ของรายจายที่ตั้งจายจากเงินรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท
11,962,040x100 = 33.25
35,975,762

สวนที่ 2
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของ
เทศบาลตําบลบางกระทึก
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

8

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลตําบลบางกระทึก
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หลักการ
งบประมาณรายจายแยกเปน
ดาน

ยอดรวม
17,673,496 บาท
15,343,816 บาท
2,329,680 บาท
37,824,380 บาท
12,218,340 บาท
6,520,780 บาท
2,111,580 บาท
15,457,680 บาท
576,000 บาท
940,000 บาท
2,150,000 บาท
150,000 บาท
2,000,000 บาท
5,268,951 บาท
5,268,951 บาท
62,916,827 บาท

ดานบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร
2. แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานดานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถิ่นตลอดป
งบประมาณ พ.ศ.2557 จึงเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางกระทึกจะไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

9

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลบางกระทึก
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
แผนงานบริหารทั่วไป
งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผน งานบริหารงานคลัง
สถิติและวิชาการ
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

(111)

(112)

(113)

5,756,200
2,848,240
2,907,960
2,928,400
746,400
1,140,000
90,000
952,000
270,500
270,500
28,336
28,336
8,983,436

1,507,260
1,507,260
427,000
52,000
210,000
105,000
60,000
882,500
882,500
2,816,760

2,628,120
2,628,120
638,000
233,000
205,000
200,000
277,500
277,500
3,543,620

รวม(บาท)

9,891,580
2,848,240
7,043,340
3,993,400
1,031,400
1,555,000
395,000
1,012,000
1,430,500
1,430,500
28,336
15,343,816

10
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป งานปองกันภัย รวม(บาท)
เกี่ยวกับการรักษาฝายพลเรือนและ
ความสงบภายใน ระงับอัคคีภัย
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

(121)

(123)

1,354,680
1,354,680
400,000
40,000
190,000
170,000
1,754,680

80,000
80,000
495,000
495,000
575,000

1,354,680
1,354,680
480,000
40,000
190,000
250,000
495,000
495,000
2,329,680

11
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา
(211)
งบ
งบบุคลากร
1,076,840
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา) 1,076,840
งบดําเนินการ
237,000
คาตอบแทน
94,000
คาใชสอย
63,000
คาวัสดุ
80,000
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
1,242,400
คาครุภัณฑ
1,242,400
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
2,556,240

งานระดับกอน งานศึกษา
วัยเรียนและ ไมกําหนดระดับ
ประถมศึกษา
(212)
(214)
147,720
147,720
3,533,280
100,000
843,000
100,000
2,652,780
37,500
385,100
235,100
150,000
5,346,000
150,000
5,346,000
150,000
9,412,100
250,000

รวม(บาท)

1,224,560
1,224,560
3,870,280
94,000
1,006,000
2,732,780
37,500
1,627,500
1,477,500
150,000
5,496,000
5,496,000
12,218,340

12
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป งานโรงพยาบาล งานบริการ
เกี่ยวกับ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุข
งานสาธาณสุขอื่น
(221)
(222)
(223)
งบ
งบบุคลากร
4,172,180
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา) 4,172,180
งบดําเนินการ
1,503,600
145,000
120,000
คาตอบแทน
302,000
คาใชสอย
429,600
55,000
20,000
คาวัสดุ
772,000
90,000
100,000
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
500,000
คาครุภัณฑ
500,000
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
80,000
เงินอุดหนุน
80,000
รวม
6,175,780
145,000
200,000

รวม(บาท)

4,172,180
4,172,180
1,768,600
302,000
504,600
962,000
500,000
500,000
80,000
80,000
6,520,780

13
แผนงานสังคมสงเคราะห
งาน งานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการ รวม(บาท)
เกี่ยวกับสังคม สังคมและ
สงเคราะห สังคมสงเคราะห
(231)
(232)
งบ
งบบุคลากร
1,509,180
1,509,180
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา) 1,509,180
1,509,180
งบดําเนินการ
223,000
359,400
582,400
คาตอบแทน
53,000
53,000
คาใชสอย
95,000
359,400
454,400
คาวัสดุ
75,000
75,000
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
20,000
20,000
คาครุภัณฑ
20,000
20,000
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
1,752,180
359,400
2,111,580

14
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
(241)
งบ
งบบุคลากร
2,120,580
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา) 2,120,580
งบดําเนินการ
995,600
คาตอบแทน
210,600
คาใชสอย
175,000
คาวัสดุ
610,000
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
9,701,500
คาครุภัณฑ
267,500
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 9,434,000
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
12,817,680

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(244)
2,640,000
2,640,000
2,640,000

รวม(บาท)

2,120,580
2,120,580
3,635,600
210,600
2,815,000
610,000
9,701,500
267,500
9,434,000
15,457,680

15
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน
(251)
(252)
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินการ
46,000
530,000
คาตอบแทน
คาใชสอย
36,000
530,000
คาวัสดุ
10,000
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
46,000
530,000

รวม(บาท)

576,000
566,000
10,000
576,000

16
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน งานกีฬาและ งานศาสนา
นันทนาการ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น
(262)
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินการ
380,000
คาตอบแทน
คาใชสอย
300,000
คาวัสดุ
80,000
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
200,000
คาครุภัณฑ
200,000
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
580,000

(263)
330,000
330,000
330,000

งานวิชาการ
วางแผนและ
สงเสริม
การทองเที่ยว
(264)
30,000
30,000
30,000

รวม(บาท)

740,000
660,000
80,000
200,000
200,000
940,000

17
แผนงานการเกษตร
งาน

งานสงเสริม
การเกษตร

(321)
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินการ
120,000
คาตอบแทน
คาใชสอย
80,000
คาวัสดุ
40,000
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
120,000

งานอนุรักษ
แหงน้ําและ
ปาไม
(322)
30,000
30,000
30,000

รวม(บาท)

150,000
110,000
40,000
150,000

18
แผนงานการพาณิชย
งาน

งานกิจการ
ประปา

(332)
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินการ
2,000,000
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
2,000,000
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
2,000,000

รวม(บาท)

2,000,000
2,000,000
2,000,000

19
แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
คาชําระหนี้เงินตน
คาชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคาร
เงินสบทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เงินสํารองจาย
รายจายตามขอผูกพัน
เงินชวยพิเศษ
เงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ
เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
เงินสบทบหลักประกันสุขภาพ
รวม

งบกลาง
(411)
1,960,000
1,300,000
199,638
312,000
30,000
150,000
140,232
10,000
825,098
1,213
127,930
212,840
5,268,951

รวม(บาท)
1,960,000
1,300,000
199,638
312,000
30,000
150,000
140,232
10,000
825,098
1,213
127,930
212,840
5,268,951

20

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลตําบลบางกระทึก
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบางกระทึก และโดย
อนุมัติของผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา "เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557"
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
62,916,827 บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนเงินทั้งสื้น 62,916,827 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป
17,673,496 บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป
15,343,816 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2,329,680 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม
37,824,380 บาท
1. แผนงานการศึกษา
12,218,340 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข
6,520,780 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห
2,111,580 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน
15,457,680 บาท
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
576,000 บาท
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
940,000 บาท
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แผนงาน

ยอดรวม
2,150,000 บาท
150,000 บาท
2,000,000 บาท

ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร
2. แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานดานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

5,268,951 บาท
5,268,951 บาท
62,916,827 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎตามสวนที่ 3
ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบ
การเบิกจายเงินของเทศบาล
ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรี มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)
(นายราชัน มีปอม)
นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
อนุมัต/ิ เห็นชอบ
(ลงนาม)

รายงานรายละเอียดประมาณรายรับประจําปงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลบางกระทึก
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 62,916,827 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร

รวม 5,716,000 บาท แยกเปน
1.1 ภาษีบํารุงทองที่
จํานวน
116,000
000 บาท
คําชี้แจง ลดลง เนื่องจากคํานวณเฉลี่ยจากรายไดจริงของปงบประมาณที่ผานมา
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน
5,000,000 บาท
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียภาษีประจําป
1.3 ภาษีปาย
จํานวน
600,000 บาท
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียภาษีประจําป

2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

รวม

1,892,900

บาท แยกเปน

2.1 คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนัน งดตั้งรับ
คําชี้แจง เนื่องจากปงบประมาณที่ผานมาไมไดรับการจัดสรร
2.2 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่
จํานวน
เปนอันตรายตอสุขภาพ
คําชี้แจง ลดลง เนื่องจากคํานวณจากบัญชีผูประกอบการคา

200,000 บาท

2.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตกอสรางอาคาร จํานวน
45,000 บาท
คําชี้แจง เทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําป
2.4 คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จํานวน
1,500,000 บาท
คําชี้แจง ลดลง เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียคาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจําป
2.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
จํานวน
5,000 บาท
คําชี้แจง เทาเดิม เนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมารัฐจัดสรรใหเทศบาลลดลง
2.6 คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชสถานที่เอกชน
เพื่อทําการประกอบ ปรุง มี สะสมอาหาร

จํานวน

14,400

บาท

คําชี้แจง เทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําป

2.7 คาปรับผิดสัญญา
จํานวน
75,000 บาท
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากการดําเนินโครงการในปงบประมาณที่ผานมา
2.8 คาธรรมเนียมทรัพยากรธรณี
งดตั้งรับ
คําชี้แจง เนื่องจากปงบประมาณที่ผานมาไมไดรับการจัดสรร
2.9 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะ
จํานวน
2,500 บาท
คําชี้แจง เทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําป
2.10 คาใบอนุญาตจําหนายสุรา
จํานวน
3,000 บาท
คําชี้แจง เทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําป
2.11 คาใบอนุญาตตั้งตลาด
จํานวน
4,500 บาท
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําป
2.12 คาใบอนุญาตตลาดสิ่งลวงล้ําลําน้ํา
จํานวน
500
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีตลาดที่เปนแหลงทองเที่ยวติดริมแมน้ํา

บาท

2.13 คาใบอนุญาตติดตั้งปายชั่วคราว
จํานวน
8,000 บาท
คําชี้แจง เทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําป
2.14 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร
จํานวน
2,500 บาท
คําชี้แจง เทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําป
2.15 คาปรับผูกระทําความผิดกระทรวงและ
จํานวน
5,000
ขอบังคับทิ้งของในที่สาธารณะ
คําชี้แจง ลดลง เนื่องจากคํานวณจากบัญชีผูเสียคาปรับประจําป

บาท

2.16 คาใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย
จํานวน
2,500 บาท
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําป
2.17 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
จํานวน
10,000 บาท
คําชี้แจง เทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายไดจริงของปงบประมาณที่ผานมา
2.18 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน
15,000 บาท
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําป

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวม
530,000 บาท แยกเปน
3.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน
500,000 บาท
คําชี้แจง เทาเดิม เนื่องจากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลง
3.2 คาดอกเบี้ยเงินฝาก-กองทุนสงเสริม
จํานวน
30,000 บาท
กิจการเทศบาล
คําชี้แจง เทาเดิม เนื่องจากมีการนําสงเงินเพื่อเขากองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเทาเดิม

4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค

รวม 2,620,000 บาท แยกเปน
4.1 รายไดจากการจําหนายน้ํา
จํานวน
2,500,000 บาท
คําชี้แจง ลดลง เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียคาน้ําประปาประจําป
4.2 คาเชามาตรวัดน้ํา
จํานวน
90,000 บาท
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียคาเชามาตรวัดน้ําประจําป
4.3 คาแรงงานขุดเจาะและตอทอ
จํานวน
10,000 บาท
คําชี้แจง เทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากบัญชีผูเสียคาแรงงานขุดเจาะและตอทอประจําป
4.4 คาบํารุงรักษาทอเมน
จํานวน
10,000 บาท
คําชี้แจง เทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากบัญชีผูเสียคาบํารุงรักษาทอเมนประจําป
4.5 คาธรรมเนียมการตรวจและขุดเจาะ
จํานวน
10,000 บาท
คําชี้แจง เทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากบัญชีผูเสียคาธรรมเนียมการตรวจและขุดเจาะประจําป

5. หมวดรายไดจากเบ็ดเตล็ด

รวม
250,000 บาท แยกเปน
5.1 คาจําหนายแบบแปลน
จํานวน
100,000 บาท
คําชี้แจง ลดลง เนื่องจากคํานวณจากบัญชีผูเสียคาแบบแปลนประจําป
5.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน
150,000 บาท
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากบัญชีรายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประจําป

6. หมวดรายไดจากทุน

รวม
6.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
จํานวน
คําชี้แจง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปจจุบัน

5,000
บาท แยกเปน
5,000 บาท

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. หมวดภาษีจัดสรร

รวม 30,241,000 บาท แยกเปน
1.1 ภาษีสุรา
จํานวน
1,600,000 บาท
คําชี้แจง ลดลง เนื่องจากคํานวณจากบัญชีลูกหนี้ผูเสียภาษีประจําป
1.2 ภาษีสรรพสามิต
จํานวน
3,300,000 บาท
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมารัฐจัดสรรใหเทศบาลเพิ่มขึ้น
1.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมที่ดิน
จํานวน
######## บาท
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมารัฐจัดสรรใหเทศบาลเพิ่มขึ้น
1.4 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
จํานวน
5,000,000 บาท
คําชี้แจง ลดลง เนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมารัฐจัดสรรใหเทศบาลลดลง
1.5 ภาษีมูลคาเพิ่มตามพระราชบัญญัติ
จํานวน
6,500,000 บาท
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมารัฐจัดสรรใหเทศบาลเพิ่มขึ้น
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน
450,000 บาท
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมารัฐจัดสรรใหเทศบาลเพิ่มขึ้น
1.7 คาธรรมเนียมใชน้ําบาดาล
จํานวน
1,000 บาท
คําชี้แจง เทาเดิม เนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมารัฐจัดสรรใหเทศบาลเทาเดิม
1.8 คาภาคหลวงแร
จํานวน
50,000 บาท
คําชี้แจง ลดลง เนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมารัฐจัดสรรใหเทศบาลลดลง
1.9 คาธรรมเนียมปโตเลียม
จํานวน
140,000 บาท
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมารัฐจัดสรรใหเทศบาลเพิ่มขึ้น

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 21,661,927 บาท แยกเปน
1. เงินอุดหนุนทั่วไปฯ กระจายอํานาจ
จํานวน
21,661,927
บาท
คําชี้แจง เพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายไดจริงของปงบประมาณที่ผานมา
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลบางกระทึก
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รายรับจริง
ป 2552
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีบํารุงทองที่
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.3 ภาษีปาย
รวมหมวดภาษีอากร
2. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ
ใบอนุญาต
2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตเลนการพนัน
2.2 คาใบอนุญาตประกอบกิจการคาที่เปนอันตราย
2.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
2.4 คากําจัดขยะมูลฝอย
2.5 คาปรับจราจรทางบก
2.6 คาธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร
2.7 คาปรับผิดสัญญา

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ประมาณการ
ป 2556
ป 2557

147,672.03
3,515,897.00
177,642.00
3,841,211.03

121,373.90
3,724,872.00
421,182.00
4,267,427.90

115,435.45
3,853,850.80
410,858.00
4,380,144.25

113,587.70
3,989,361.75
506,083.00
4,609,032.45

116,990.00
4,290,000.00
517,000.00
4,923,990.00

116,000.00
5,000,000.00
600,000.00
5,716,000.00

213,550.00
43,242.00
1,668,230.00
7,900.00
1,550.00
2,142.00

227,100.00
39,155.00
1,644,650.00
5,100.00
6,250.00
10,245.00

198,250.00
35,679.00
1,263,150.00
6,300.00
11,850.00
118,426.20

298,020.00
24,618.00
1,026,670.00
5,800.00
22,900.00
203,159.00

230,000.00
45,000.00
1,618,100.00
5,000.00
14,400.00
60,000.00

200,000.00
45,000.00
1,500,000.00
5,000.00
14,400.00
75,000.00

รายรับจริง
ป 2552
4,000.00
2,347.40
-

2.8 คาธรรมเนียมทรัพยากรธรณี
2.9 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะ
2.10 คาใบอนุญาตขายสุรา
2.11 คาใบอนุญาตตั้งตลาด
2.12 คาใบอนุญาตสิ่งลวงล้ําลําน้ํา
2.13 คาใบอนุญาตติดตั้งปายชั่วคราว
2.14 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร
2.15 คาปรับผูกระทําความผิดกระทรวงและ
ขอบังคับทิ้งของในที่สาธารณะ
2.16 คาใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย
2.17 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
2.18 คาใบอนุญาตรับทําการ
เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 1,942,961.40
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
3.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
361,298.96
3.2 คาดอกเบี้ยเงินฝาก-กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

361,298.96

ป 2553
4,150.00
8,000.00
100.00
1,600.00
1,000.00
-

ป 2554
3,020.00
2,440.00
-

ป 2555
2,953.65
4,000.00
200.00
2,980.00
-

ประมาณการ
ป 2556
ป 2557
2,500.00
2,500.00
3,000.00
3,000.00
4,000.00
4,500.00
500.00
8,000.00
8,000.00
2,500.00
2,500.00
8,000.00
5,000.00

720.00

1,270.00
12,400.00
10,000.00

2,000.00
10,000.00
5,000.00

2,500.00
10,000.00
15,000.00

1,947,350.00

1,639,835.20

1,614,970.65

2,017,500.00

1,892,900.00

220,620.03
8,272.74

140,774.69

595,472.18
22,937.37

500,000.00
30,000.00

500,000.00
30,000.00

228,892.77

140,774.69

618,409.55

530,000.00

530,000.00

-
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รายรับจริง
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
4.1 รายไดจากการจําหนายน้ํา
4.2 คาเชามาตรวัดน้ํา
4.3 คาแรงงานขุดเจาะและตอทอ
4.4 คาบํารุงและรักษาทอเมน
4.5 คาธรรมเนียมการตรวจและขุดเจาะ
รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
5.1 คาขายแบบแปลน
5.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
6. หมวดรายไดจากทุน
6.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
รวมหมวดรายไดจากทุน

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ประมาณการ
ป 2556
ป 2557

3,679,116.00
54,312.00
9,250.00
8,150.00
7,400.00

3,602,595.00
153,531.00
10,750.00
10,850.00
13,400.00

2,553,980.00
96,755.00
4,750.00
3,800.00
7,200.00

2,603,741.00
109,867.00
4,250.00
3,400.00
3,100.00

3,800,000.00
70,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

2,500,000.00
90,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

3,758,228.00

3,791,126.00

2,666,485.00

2,724,358.00

3,900,000.00

2,620,000.00

342,500.00
900.00
343,400.00

701,000.00
8,419.00
709,419.00

140,500.00
16,998.00
157,498.00

84,000.00
111,874.00
195,874.00

145,000.00
15,000.00
160,000.00

100,000.00
150,000.00
250,000.00

-

-

-

3,370.00
3,370.00

-

5,000.00
5,000.00
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รายรับจริง
ป 2552

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ประมาณการ
ป 2556
ป 2557

7. หมวดภาษีจัดสรร
7.1 ภาษีสุรา
1,187,304.11
1,387,546.01
1,076,576.26
1,704,906.10
1,800,000.00
7.2 ภาษีสรรพสามิต
2,352,102.01
3,758,126.32
2,780,540.30
3,067,820.93
2,800,000.00
7.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
7,346,292.00
6,075,035.00
7,955,319.00 15,505,217.00 10,747,588.00
7.4 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
3,351,657.34
4,203,506.49
3,140,803.85
5,579,378.48
5,100,000.00
7.5 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.
4,392,443.12
6,809,823.27
3,205,100.32
5,361,568.31
4,000,000.00
7.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
29,431.86
121,643.67
0.00
378,161.53
110,000.00
7.7 คาธรรมเนียมใชน้ําบาดาล
2,030.00
3,050.00
510.00
0.00
1,000.00
7.8 คาภาคหลวงแร
82,205.10
125,311.83
95,198.23
52,935.85
50,000.00
7.9 คาธรรมเนียมปโตเลี่ยม
186,724.61
130,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร
18,743,465.54 22,484,042.59 18,254,047.96 31,836,712.81 24,738,588.00
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ กระจายอํานาจ
13,889,886.56 15,911,187.00 18,498,118.00 17,802,364.00 19,313,626.00
8.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2,550,560.00 12,915,122.56 5,899,609.00 32,722,425.00
8.3 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
1,859,396.00
8.4 เงินอุดหนุนสําหรับเงินรางวัลจูงใจ
987,951.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน
16,440,446.56 28,826,309.56 25,385,678.00 50,524,789.00 21,173,022.00
รวมทุกหมวด
45,431,011.49 62,254,567.82 52,624,463.10 92,127,516.46 57,443,100.00

1,600,000.00
3,300,000.00
13,200,000.00
5,000,000.00
6,500,000.00
450,000.00
1,000.00
50,000.00
140,000.00
30,241,000.00
21,661,927.00
21,661,927.00
62,916,827.00
29
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลบางกระทึก
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น

62,916,827 บาท แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
15,343,816 บาท แยกเปน

ประมาณการรายจายตั้งไว
1.งานบริหารทั่วไป (111)
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
แยกเปน
1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี
เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี
เพื่อจายเปนเงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
จํานวน 2 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจาย เงินคาเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม
รวม
รวม
รวม

8,983,436
5,756,200
2,848,240
725,760

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

345,600

บาท

จํานวน

380,160

บาท
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ประเภทคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
รวม
รองนายกเทศมนตรี แยกเปน
1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
ตําบลบางกระทึก
2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี
ตําบลบางกระทึก จํานวน 2 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจาย เงินคาเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

180,000

บาท

72,000

บาท

108,000

บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
รวม
และรองนายกเทศมนตรี แยกเปน
1) เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
จํานวน 1 คน
2) เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
จํานวน 2 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจาย เงินคาเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

180,000

บาท

72,000

บาท

108,000

บาท
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ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
รวม
นายกเทศมนตรี แยกเปน
1) เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 คน
2) เงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวนจํานวน 1 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจาย เงินคาเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

207,360

บาท

120,960

บาท

86,400

บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
รวม
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางกระทึก แยกเปน
1) เงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบลบางกระทึก
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบลบางกระทึก
จํานวน 1 คน
2) เงินคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตําบลบางกระทึก
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตําบลบางกระทึก
จํานวน 1 คน
3) เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางกระทึก
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางกระทึก
จํานวน 10 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
เงินคาเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

1,555,120

บาท

190,000

บาท

155,520

บาท

1,209,600

บาท
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หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล แยกเปน
รวม
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ดังนี้
จํานวน
- ปลัดเทศบาล 1 อัตรา , รองปลัดเทศบาล 1 อัตรา , เจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายใน 1 อัตรา ,หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 1 อัตรา , หัวหนาฝาย
อํานวยการ 1 อัตราหัวหนาฝายปกครอง 1 อัตรา ,บุคลากร 1 อัตรา ,
เจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา , เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 1 อัตรา
เจาพนักงานทะเบียน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

2,907,960
2,118,720
2,118,720

บาท
บาท
บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล แยกเปน
รวม
1) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
จํานวน
จํานวน 3 อัตรา
ตามประกาศ ก.ท.จ.นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล
ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
พฤษภาคม 2555 และหนังสือจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ 0037.2/ว9116
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
2) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตามวุฒิใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา จํานวน
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ ว 32 ลงวันที1่ 5 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่นรับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได
รับแตงตั้ง (ฉบับที่ 2)
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

87,120
33,420

บาท
บาท

53,700

บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบล
(นักบริหารงานเทศบาล 8) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7)
และหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป 7)
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556

151,200

บาท

รวม

ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
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ประเภทคาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง นักการภารโรง
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม

159,720

บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง แยกเปน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1) พนักงานจางตามภารกิจ 1 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยบุคลากร 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
2) พนักงานจางทั่วไป 2 อัตรา ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป 2 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม

200,760

บาท

จํานวน

72,600

บาท

จํานวน

128,160

บาท

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รวม
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ที่เทศบาลจาง จํานวน 3 อัตรา
ตามประกาศ ก.ท.จ.นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และหนังสือจังหวัดนครปฐม
ที่ นฐ 0037.2/ว9116ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

123,240

บาท

ประเภทเงินอื่นๆ(คาตอบแทนปลัดเทศบาล)
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

67,200

บาท

รวม
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งบดําเนินการ
รวม
หมวดคาตอบแทน
รวม
ประเภทคาเบี้ยประชุม
รวม
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการสภาเทศบาลสามัญ
และคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

2,928,400
746,400
10,000

บาท
บาท
บาท

ประเภทเงินคาเชาบาน
รวม
เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาล หรือของผูมีสิทธิ์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

76,400

บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี
พนักงานเทศบาลหรือผูมีสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม

60,000

บาท

ประเภทเงินคาชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของนายกเทศมนตรี
พนักงานเทศบาลหรือของผูมีสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม

100,000

บาท

36
ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
รวม
เปนกรณีพิเศษ
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําป) ใหแก พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง เทศบาลตําบลบางกระทึก
ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และ
คณะกรรมการกลางจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 กําหนด
ทั้งนี้ การจายเงินดังกลาวจะดําเนินการเบิกจายไดตอเมื่อมีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลว
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00111
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 71)

500,000

บาท

หมวดคาใชสอย
รวม
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปน
รวม
1) คาหนังสือพิมพและวารสาร
จํานวน
เพื่อจายเปนหนังสือพิมพประจําหมูบาน อาคารสํานักงาน
และคาวารสารตางๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 63 )

1,140,000
610,000
75,000

บาท
บาท
บาท

2) คาเชาทรัพยสิน
จํานวน
เพื่อจายเปนเชาสังหาริมทรัพย เชน เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พศ.2535และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

60,000

บาท
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3) คาโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร โครงการ กิจกรรม ขอมูล ขาวสาร
ของเทศบาลทางสื่อสิ่งพิมพ สิ่งพิมพ วารสาร ปายโฆษณาทําจาก
ไวนิล ปายไม ปายโครงสรางสวนราชการ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 69)

10,000

บาท

4) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการเขารวม
ประชุมสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทยและคาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนในการเขารวมประชุม ฝกอบรม สัมมนาตาง ๆ ของนายก
เทศมนตรีผูชวยผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

150,000

บาท

5) คาจางเหมาบริการในกิจการที่เทศบาลไมสามารถทําเองได
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการที่ไมสามารถทําเองได เชน คาจาง
ถายเอกสาร คาจางเหมาติดตั้ง ระบบอินเตอรเน็ต คาปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอรงานทะเบียนราษฎร ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2549 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

15,000

บาท

6) คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจางเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2549เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

300,000

บาท

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)
38
ประเภทรายจายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ
รวม
1) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ
จํานวน
หรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาบริการอื่นๆ
ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาทองถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เขารวมประชุม ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเบี้ยรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 70)

55,000
15,000

บาท
บาท

2) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ศึกษาดูงาน ตรวจงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ
ตอนรับ โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรองหรือคาเบี้ยรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 70)

30,000

บาท

จํานวน
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3) โครงการจัดงานวันเทศบาล
เพื่อจายเปนคาเครื่องไทยธรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาดอกไมธูปเทียนคาจางเหมาเครื่องเสียง และคาใชจาย
อื่นที่จําเปน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 70)

จํานวน

10,000

บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ แยกเปน
1) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
จํานวน
เพื่อใชจายในการจัดงานวันสําคัญทางราชการ เชน วันเฉลิมพระชนม
พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ,วันปยะมหาราช และที่เกี่ยวกับรัฐพิธีตางๆ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เรื่อง การจัดทํา
โครงการเพื่อปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 56)

460,000

บาท

45,000

บาท

2) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จํานวน
เนื่องในโอกาสครบรอบ 86 พรรษา
เพื่อใชจายในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เรื่อง การจัดทํา
โครงการเพื่อปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 56)

255,000

บาท
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3) โครงการจัดฝกอบรมใหความรูการมีสวนรวมในระบอบ
จํานวน
ประชาธิปไตย พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
และกฎหมายตางๆ
เพื่อใชจายในโครงการจัดฝกอบรมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปกครองระบอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายตางๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 เรื่อง
การจัดทําโครงการเพื่อปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 70)

20,000

บาท

4) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่รวมกับหนวยงานอื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรม เทศบาลเคลื่อนที่รวมกับหนวยงานอื่น
เพื่อใหบริการประชาชนในดานตางๆ เชน ฉีดวัคซีน ปองกันพิษสุขบา
ชําระภาษีตาง ๆ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว 1347 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 69)

20,000

บาท

5) โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100,000

บาท

ในองคกร
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ ฯ เพื่อพัฒนาบุคคลากร
เทศบาลตําบลบางกระทึก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 69)

จํานวน
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6) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

20,000

บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตางๆ (กรณีวงเงิน
จัดซื้อ/จัดจาง ไมเกิน 5,000 บาท) เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม

15,000

บาท

หมวดคาวัสดุ
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
1) คาวัสดุสํานักงานของสํานักปลัดเทศบาล
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล
เชน กระดาษ แฟม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม
รวม
จํานวน

90,000
50,000
40,000

บาท
บาท
บาท

2) คาน้ําดื่ม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาน้ําดื่มเพื่อบริโภค และบริการใหแก พนักงาน ลูกจาง
ประชาชนผูมาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลและศูนยปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

10,000

บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แฟรสไดส โปรแกรม
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

40,000

บาท

รวม
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หมวดสาธารณูปโภค
ประเภทคาไฟฟา
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบางกระทึก
หรือที่สาธารณะ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม
รวม

952,000
780,000

บาท
บาท

ประเภทคาโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชติดตอราชการในกิจการของเทศบาล
ณ อาคารสํานักงาน และศูนยปองกันและบรรเทาสาธาณภัยเทศบาล
ตําบลบางกระทึก โทรศัพทเคลื่อนที่ของเทศบาล
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม

62,000

บาท

ประเภทคาไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม

50,000

บาท

ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาบริการอินเตอรเน็ตตําบล
ณ อาคารสํานักงาน ,ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม

60,000

บาท
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งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1) จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการ
ปฏิบัติภารกิจของเทศบาลตําบลบางกระทึก (ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

270,500
270,500
270,500
78,000
18,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2) จัดซื้อเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อใชในการติดตอสื่อสารทางราชการของเทศบาลตําบลบางกระทึก
(ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)
3) จัดซื้อแทนบรรยาย(โพเดียม) จํานวน 2 แทน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแทนบรรยาย(โพเดียม) จํานวน 2 แทน
เพื่อใชในการปฏิบัติภารกิจของเทศบาล ตําบลบางกระทึก โดยจัดซื้อ
ตามราคาทองตลาด (ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
รวม
- จัดซื้อปายประชาสัมพันธในสํานักงาน เพื่อแสดงโครงสราง
จํานวน
คณะผูบริหาร สภาเทศบาล และสวนราชการตางๆของเทศบาลตําบลบางกระทึก
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปายประชาสัมพันธในสํานักงาน เพื่อแสดง
โครงสรางคณะผูบริหาร สภาเทศบาลและสวนราชการตางๆ ของเทศบาล
ตําบลบางกระทึก จํานวน 2 ปาย พรอมคาแรงติดตั้ง โดยจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด(ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

50,000
50,000

บาท
บาท
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ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร
รวม
1) คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน
จํานวน
เพี่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของสํานักปลัดใหเกิดความคลองตัว รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น แตละชุดประกอบดวย หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.9 GHZ หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย,มีหนวย
ความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB ,
มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกวาขนาดความจุ
ไมนอยกวา 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา
60 GB จํานวน 1 หนวย , มี DVD -RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย,
มีชองเชื่อมตอระบบเครื่อขายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง,จอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio
ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(จัดซื้อตามมาตรฐานและราคากลางคอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด)
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)
2) คาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโคร
คอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด สําหรับใชในการปฏิบัติงานของ
สํานักปลัดเทศบาล(จัดซื้อตามมาตรฐานและราคากลางคอมพิวเตอร
ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด)
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

จํานวน

42,500
28,000

บาท
บาท

7,600

บาท
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3) จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600
dpi, มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนาตอนาที ,มีหนวย
ความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา2 MB ,มี Interface แบบ
1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา, สามารถใชไดกับ
A4 ,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา
150 แผน (จัดซื้อตามมาตรฐานและราคากลางคอมพิวเตอรที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด)
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

จํานวน

3,500

บาท

4) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง ไดแก
กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA,สามารถสํารองไฟฟาได
ไมนอยกวา 15 นาที สําหรับ ใชในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด
(จัดซื้อตามมาตรฐานและราคากลางคอมพิวเตอรที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด)
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

จํานวน

3,400

บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ (กรณีวงเงิน
จัดซื้อ /จัดจาง เกิน 5,000 บาท) เชน เครื่องคอมพิวเตอร แอร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม

100,000

บาท
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
1) อุดหนุนสํานักทะเบียนอําเภอสามพราน
เพื่ออุดหนุนใหสํานักทะเบียนอําเภอสามพรานดําเนินตามโครงการ
ปรับปรุงหองจัดเก็บเอกสารและหลักฐานทางทะเบียน ตามหนังสือที่
นฐ 0218/2195 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เลขที่รับ 1216
และจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
จังหวัดนครปฐมแลว ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไดใหความ
เห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 70)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

28,336
28,336
28,336
28,336

บาท
บาท
บาท
บาท
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2.งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล แยกเปน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
- ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 1 อัตรา , หัวหนา
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 1 อัตรา , หัวหนาฝายแผนงานและ
งบประมาณ 1 อัตรา , เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 1 อัตรา ,
นิติกร 1 อัตรา , นักวิชาการประชาสัมพันธ 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

รวม
รวม
รวม
รวม

2,816,760
1,507,260
1,507,260
1,236,300

บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล
1) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
จํานวน 4 อัตรา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได(กองวิชาการและแผนงาน)

รวม
จํานวน

228,960
197,760

บาท
บาท

2) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานเทศบาล
จํานวน 4 อัตรา
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่
มท 0809.5/ ว 32 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่นรับรองคุณวุฒินั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ดรับ
แตงตั้ง (ฉบับที่ 2)
ตั้งจายจากเงินรายได(กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

31,200

บาท
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ประเภทเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7)
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556
ตั้งจายจากเงินรายได(กองวิชาการและแผนงาน)

รวม

42,000

บาท

งบดําเนินการ
รวม
หมวดคาตอบแทน
รวม
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวม
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได(กองวิชการและแผนงาน)

427,000
52,000
2,000

บาท
บาท
บาท

50,000

บาท

210,000
170,000
60,000

บาท
บาท
บาท

ประเภทเงินคาชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
หรือของผูมีสิทธิ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได(กองวิชาการและแผนงาน)

รวม

หมวดคาใชสอย
รวม
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปน
รวม
1) คาโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร โครงการ ประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมา คาจุลสารประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 69)
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2) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาลงทะเบียน
ในการเขารวมประชุมฝกอบรม สัมมนาตาง ๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได(กองวิชาการและแผนงาน)

40,000

บาท

3) คาจางเหมาบริการในกิจการที่เทศบาลไมสามารถทําเองได
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการที่ไมสามารถทําเองได เชน คาจางถายเอกสาร
คาจางปรับปรุงเว็บไซดเทศบาลตําบลบางกระทึกพรอมคา Host และคาจัดทํา
วีดีทัศนแนะนําเทศบาลตําบลบางกระทึกและตลาดริมน้ําดอนหวาย ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได(กองวิชาการและแผนงาน)

60,000

บาท

4) คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมศาล และคาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว 966 ลงวันที่ 3
เมษายน 2543 เรื่อง คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

10,000

บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ แยกเปน
1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

30,000

บาท

10,000

บาท
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2) คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด
ที่เทศบาลตําบลบางกระทึกตองรับผิดชอบตอผูเสียหายหรือผูมีสิทธิ
ไดรับในผลแหงการละเมิดที่เจาหนาที่ของเทศบาลตําบล
บางกระทึกไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ราชการของเทศบาล
และมีสิทธิไดรับตามระเบียบกฎหมาย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

20,000

บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตางๆ (กรณีวงเงิน
จัดซื้อ/จัดจาง ไมเกิน 5,000 บาท) เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม

10,000

บาท

หมวดคาวัสดุ
รวม
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
รวม
- คาวัสดุสํานักงาน
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานของกองวิชการและแผนงาน
เชน กระดาษ แฟม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

105,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท

รวม

5,000

บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการซอมแซมหรือปฏิบัติงาน เชน ยางนอก
สายพาน แมแรง ประแจปากตางๆ ไขควง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

10,000

บาท

ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล เชน แกวน้ํา ไมกวาด แปรง ที่โกยขยะ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)
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ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอหลื่น
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นที่ใชในการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล เชน น้ํามันดีเซล มันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

45,000

บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี หมึกพิมพ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม

20,000

บาท

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ถานกลองแบบชารตได
ถาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

5,000

บาท

หมวดสาธารณูปโภค
ประเภทคาไฟฟา
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับหอกระจายขาวของเทศบาล
ตําบลบางกระทึกและที่สาธารณะอื่น ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

60,000
60,000

บาท
บาท

รวม
รวม
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งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ
1) คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1 คัน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอแบบมีชองวาง
ดานหลังคนขับ(CAB) จํานวน 1 คัน เพื่อใชในงานประชาสัมพันธตางๆ
ของเทศบาลตําบลบางกระทึก (จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

882,500
882,500
882,500
688,000
688,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ แยกเปน
รวม
1) คาจัดจางประกอบตูลําโพงเครื่องเสียงติดรถยนต พรอมติดตั้ง
จํานวน
จํานวน 1 ตู
เพื่อจายเปนคาจัดจางประกอบตูลําโพงเครื่องเสียงติดรถยนต พรอมติดตั้ง
รถยนตสวนกลางสําหรับใชในงานประชาสัมพันธ จัดจางตามราคา
ทองตลาด (ซึ่งไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

99,500
30,000

บาท
บาท

2) จัดซื้อเครื่องเสียงพรอมอุปกรณการประชาสัมพันธเคลื่อนที่
จํานวน
และติดตั้งบนรถยนตสวนกลาง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมอุปกรณประชาสัมพันธเคลื่อนที่
และติดตั้งบนรถยนตสวนกลางจํานวน 1 ชุด พรอมติดตั้งสําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลบางกระทึก เชน ดอกลําโพง,เพาเวอร
วิทยุ,ปรี,สายไฟ,คารปลา ฯลฯ พรอมติดตั้ง จัดซื้อโดยตามราคาทองตลาด
(ซึ่งไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได(กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

69,500

บาท
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ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
รวม
- จัดจางทําปายประชาสัมพันธ จํานวน 2 ปาย
จํานวน
1. เพื่อจายเปนคาจัดจางทําปายบอกทางในสํานักงาน ขนาด
0.30x1.20x2.00 เมตร จํานวน 1 ปายพรอมติดตั้ง เพื่อบอกที่สวน
ราชการตางๆ ในเทศบาลตําบลบางกระทึกสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
ที่มาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลบางกระทึก โดยจัดจางตามราคา
ทองตลาด (ซึ่งไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2. เพื่อจายเปนคาจัดจางทําปายประชาสัมพันธ ขนาด 0.20x1.25x2.45 เมตร
จํานวน 1 ปาย พรอมติดตั้ง เพื่อใชสําหรับประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ
ของเทศบาลตําบลบางกระทึกและของสวนราชการอื่นใหประชาชน
ไดรับทราบ เชน ประกาศสอบราคา,ประกาศใชแผนพัฒนาสามป,
ประกาศผลการดําเนินงานในรอบป ประกาศรับสมัครสอบ ฯลฯ โดย
จัดจางตามราคาทองตลาด(ซึ่งไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

75,000
75,000

บาท
บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆของ
กองวิชาการและแผนงาน ที่ชํารุด เสียหาย (กรณีวงเงิน
จัดซื้อ /จัดจาง เกิน 5,000 บาท) เชน รถยนตสวนกลาง
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

20,000

บาท

รวม
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3.งานบริหารงานคลัง (113)
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล แยกเปน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา ดังนี้
ผูอํานวยการกองคลัง 1 อัตรา , หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 1 อัตรา ,
หัวหนาฝายพัฒนารายได 1 อัตรา , นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
, เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา , เจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ,
เจาหนาที่พัสดุ 1 อัตรา , เจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 อัตรา,
เจาหนาที่จัดเก็บรายได 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,543,620
2,628,120
2,628,120
1,513,500
1,513,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภท เงินเพิ่มตางๆ
1) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
จํานวน 5 อัตรา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 1259 ลงวันที1่ 4 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

รวม
จํานวน

127,680
107,400

บาท
บาท

2) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานเทศบาล
จํานวน
จํานวน 6 อัตรา
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ ว 32 ลงวันที่ 15 สิงหาคม2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
หรือคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นรับรอง
คุณวุฒินั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 2)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

20,280

บาท
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ประเภทเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 8)
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

รวม

67,200

บาท

ประเภท คาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
- พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา, พนักงานจัดเก็บรายได 2 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

รวม

337,260

บาท

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 54,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา
จํานวน 3 อัตรา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

รวม

54,000

บาท

357,120
357,120

บาท
บาท

ประเภทคาจางพนักงานจาง
รวม
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ 1 อัตรา, ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 อัตรา ,
ผูชวยชางสํารวจ 1 อัตรา ,พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 104,160 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

รวม

104,160

บาท

ประเภทเงินอื่น ๆ (คาตอบแทนผูอํานวยการกองคลัง)
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 8)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

รวม

67,200

บาท

รวม
รวม
จํานวน

638,000
233,000
10,000

บาท
บาท
บาท

36,000

บาท

งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

ประเภทเงินคาเชาบาน
รวม
เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาล หรือของผูมีสิทธิ์
ตามระเบียบนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวม
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล
หรือผูมีสิทธิ์ตามระเบียบนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

37,000

บาท

ประเภทเงินคาชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวม
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
หรือของผูมีสิทธิ์ตามระเบียบนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

150,000

บาท

หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปน
1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

รวม
รวม
จํานวน

205,000
60,000
50,000

บาท
บาท
บาท

2) คาจางเหมาบริการในกิจการที่เทศบาลไมสามารถทําเองได
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการติดตั้งระบบโทรศัพทและอินเตอรเน็ต
กองคลัง เพื่อใชในการบันทึกขอมูลในระบบการบันทึกบัญชี (e-laas) ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2549 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

10,000

บาท
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ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ แยกเปน
1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

130,000

บาท

30,000

บาท

2) คาใชจายโครงการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจ จํานวน
เกี่ยวกับภาษี
เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 74)

20,000

บาท

3) คาใชจายในโครงการจัดทําโปรแกรมใบเสร็จคาน้ําประปาและ
จํานวน
คาขยะมูลฝอย
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําใบเสร็จรับเงินคาน้ําประปาและ
คาขยะมูลฝอยเพื่อใหการจัดเก็บคาน้ําประปาและคาขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพและสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 74)

20,000

บาท
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4) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เพื่อใหการจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 74)

10,000

บาท

5) โครงการสํารวจขอมูลที่ดิน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสํารวจขอมูลที่ดิน เพื่อเปนฐานขอมูล
ในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยทรัพยสิน ในการพัฒนางานจัดเก็บ
รายไดของเทศบาลตําบลบางกระทึก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 74)

10,000

บาท

6) โครงการออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในการ
จํานวน
จัดเก็บรายได
เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกหนวยเคลื่อนที่บริการประชาชนในการ
จัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลบางกระทึก เพื่อเปนการพัฒนางานจัด
เก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพและเปนการทํางานในเชิงรุกเพิ่มขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 74)
7) โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในกองคลัง
จํานวน
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรในกองคลังและเพิ่มความรู ทักษะ การปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 74)

10,000

บาท

30,000

บาท
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ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตางๆ (กรณีวงเงิน
จัดซื้อ/จัดจาง ไมเกิน 5,000 บาท) เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม

15,000

บาท

หมวดคาวัสดุ
รวม
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานของกองคลัง เชน กระดาษ
แฟม ปากกา ดินสอ ใบเสร็จคาน้ําประปา และใบเสร็จรับเงินตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

200,000
90,000

บาท
บาท

ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว สําหรับใชในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล เชน แกวน้ําไม กวาด แปรง ที่โกยขยะ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

5,000

บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการซอมแซมหรือปฏิบัติงานในกิจการของ
เทศบาล เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

20,000

บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอหลื่น
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นที่ใชในการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

45,000

บาท
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ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แฟรสไดส โปรแกรม และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
- คาจัดซื้อตูเก็บแฟมตั้งแบบรางเลื่อน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บแฟมตั้งแบบรางเลื่อน จํานวน 3 ชุด
สําหรับใชในการจัดเก็บแฟมเอกสารราชการและเก็บแฟมเอกสาร
หลักฐานทางการเงินของกองคลัง ฯลฯ โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด
(ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)
ประเภทคาครุภัณฑ ยานพาหนะ
- คาจัดซื้อรถจักรยานยนต
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี
จํานวน 1 คัน เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองคลัง
(จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

40,000

บาท

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

277,500
277,500
277,500
210,000
210,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
จํานวน

37,500
37,500

บาท
บาท

30,000

บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ ของกองคลังที่ชํารุด
เสียหาย เชน ซอมแซมรถยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
(วงเงินเกิน 5,000 บาท)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ประมาณการรายจายตั้งไว
2,329,680
บาท แยกเปน
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (121)
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา , เจาหนาที่
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม
รวม
รวม
รวม

1,754,680
1,354,680
1,354,680
362,760

บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล แยกเปน
รวม
1) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน
จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศ ก.ท.จ.นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล
ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
พฤษภาคม 2555 และหนังสือจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ 0037.2/ว9116
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

19,920
18,000

บาท
บาท

2) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตามวุฒิใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา จํานวน
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ ว 32 ลงวันที1่ 5 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่นรับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได
รับแตงตั้ง (ฉบับที่ 2)
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

1,920

บาท
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ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง แยกเปน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง จํานวน 9 อัตรา ดังนี้
1) พนักงานจางตามภารกิจ 2 อัตรา ดังนี้
(1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
2) พนักงานจางทั่วไป 7 อัตรา ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 7 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม

602,160

บาท

จํานวน

153,600

บาท

จํานวน

448,560

บาท

369,840

บาท

400,000
40,000
30,000

บาท
บาท
บาท

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รวม
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ที่เทศบาลจาง จํานวน 9 อัตรา
ตามประกาศ ก.ท.จ.นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และหนังสือจังหวัด
นครปฐม ที่ นฐ 0037.2/ว9116ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานราชการใหแก อปพร. ที่ได
ปฏิบัติหนาที่ใหความชวยเหลือ ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือใหแกบุคคลอื่นที่ปฏิบัติ
งานหรือหนาที่ราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาลแลวมีระเบียบ
กฎหมายใหเบิกจายจากเงินงบประมาณของเทศบาล ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม
รวม
รวม

64
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวม
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

10,000

บาท

หมวดคาใชสอย
รวม
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ แยกเปน
1) โครงการประชาสัมพันธลดอุบัติเหตุในวันเทศกาลตาง ๆ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธรณรงคลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลสําคัญ เชน วันขึ้นปใหม เทศกาลสงกรานต เปนตน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1796
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 64)

190,000
190,000

บาท
บาท

10,000

บาท

2) โครงการจัดฝกอบรมสมาชิก อปพร.ตําบลบางกระทึก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดฝกอบรมสมาชิก อปพร. ตําบลบางกระทึก
เชน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ คาวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเครื่องแตงกายของสมาชิก อปพร.ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 63)

150,000

บาท

65
3) โครงการจัดฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดฝกอบรมและซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ คาวิทยากร
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาน้ํามันเชื้อเพลิงคาแก็สที่ใชในการฝกซอม
คาสารเคมีที่ใชเติมถังดับเพลิง ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 64)

30,000

บาท

หมวดคาวัสดุ
รวม
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการซอมแซมหรือปฏิบัติงาน เชน ยางนอก
ยางใน สายพาน แมแรง ประแจปากตางๆ ไขควง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

170,000
20,000

บาท
บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอหลื่น
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นที่ใชในการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

150,000

บาท

575,000
80,000
80,000
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2.งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (123)
งบดําเนินการ
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไมตางๆ ไมพาเลท ปูนซีเมนต
ตะปู เหล็ก ทรายอุปกรณที่ใชในการกอสราง ซอมแซม หรือการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม
รวม
รวม
รวม

66
ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับพนักงานปฏิบัติ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2536
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 66)

รวม

40,000

บาท

งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- จัดซื้อไฟฉายสองสวางสําหรับประจํารถดับเพลิงและบุคคล
ผูปฏิบัติงานดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไฟฉายสองสวางสําหรับประจํารถดับเพลิงและ
บุคคลผูปฏิบัติงานดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดซื้อ
ตามราคาทองตลาด (ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 66)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

495,000
495,000
10,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
1) จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแหง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแหง โดยจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด (ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 66)

รวม
จํานวน

80,000
50,000

บาท
บาท

2) จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงในอาคาร ตั้งไว 30,000 บาท
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงในอาคาร จํานวน 1 ตัว
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด(ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 66)

30,000

บาท

67
ประเภทครุภัณฑอื่นๆ แยกเปน
1) จัดซื้อมอเตอรไฟฟา พรอมทอคอตั้งเพลาใน จํานวน 2 ชุด แยกเปน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมอเตอรไฟฟา พรอมทอคอตั้งเพลาใน
จํานวน 2 ชุด ดังนี้
- จัดซื้อมอเตอรไฟฟา ขนาด 7.5 แรงมา พรอมทอคอตั้งเพลาใน
ขนาด 8 นิ้ว สแตนเลส 304 ยาว 4 เมตร พรอมตูคอนโทรลไฟฟา
(ใชกับบอสูบน้ําดารารัศมี หมูที่ 1)
- จัดซื้อมอเตอรไฟฟา ขนาด 10 แรงมา พรอมทอคอตั้งเพลาใน
ขนาด 8 นิ้ว สแตนเลส 304 ยาว 4 เมตร พรอมตูคอนโทรลไฟฟา
(ใชกับบอสูบน้ําบานนายเฉียบ ขุนทรง หมูที่ 1) โดยจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด(ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 66)

รวม
รวม

220,000
220,000

บาท
บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

120,000

บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ
(กรณีวงเงินจัดซื้อ /จัดจาง เกิน 5,000 บาท)
เชน เครื่องคอมพิวเตอร แอร รถยนตสวนกลาง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม
จํานวน

185,000
100,000

บาท
บาท

2) คาปรับปรุงดัดแปลงรถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน
กฉ 3661 นฐ
เพื่อจายเปนคาทําสี(รถตรวจการณสีแดง) พรอมติดตั้งวิทยุสื่อสาร
เสาวิทยุสื่อสาร ที่นั่งดานหลังกระบะ ใหพรอมใชงาน
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 65)

จํานวน

85,000

บาท
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แผนงานการศึกษา
ประมาณการรายจายตั้งไว 12,218,340 บาท
1.งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกังบบุ
บการศึ
กษา
คลากร

รวม

รวม
หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล
รวม
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 6 ตําแหนง
ไดแก ผูอํานวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา 7) จํานวน 1 อัตรา,
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา(นักบริหารการศึกษา6) จํานวน 1 อัตรา,
หัวหนาฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ
(นักบริหารการศึกษา 6) จํานวน 1 อัตรา, นักวิชาการศึกษา จํานวน1
อัตรา, เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา และเจาหนาที่ธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
จํานวน 3 อัตรา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

2,556,240 บา
1,076,840 ทบาท
1,076,840 บาท
998,840 บาท

รวม
จํานวน

78,000 บาท
40,080 บาท

2) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานเทศบาล
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน
3 อัตรา ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่
มท 0809.5/ว 32 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิ
ที่ กพ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐมรับรอง
คุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 2)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

37,920 บาท
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งบดําเนินการ
รวม
หมวดคาตอบแทน
รวม
ประเภทคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวม
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหแกพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ตองมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ซึ่งเปนงานเรงดวน หรือจัดทําและมีคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

237,000 บาท
94,000 บาท
2,000 บาท

ประเภทคาเชาบาน
รวม
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิ์เบิกคาเชาบานไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

18,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวม
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล หรือผูมีสิทธิ์
เบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

24,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวม
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลหรือ
ตลอดจนบุคคลในครอบครัว ที่มีสิทธิ์เบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

50,000 บาท
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หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมิใชการดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง เชน
คาถายเอกสารคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาเผยแพร
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาบริการในกิจการที่
เทศบาลไมสามารถทําเองได คาเบี้ยประกัน คาตักสิ่งปฏิกูลฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

รวม
รวม

63,000 บาท
48,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการในและนอกราชอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวม
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท) เชน เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต
เครื่องปรับอากาศ หรืออื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

5,000 บาท
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หมวดคาวัสดุ
รวม
ประเภทวัสดุสํานักงาน
รวม
- คาวัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ เครื่องใชสํานักงานมีราคา
ตอหนวยตอชุดไมเกิน 5,000 บาท สําหรับใชในการปฏิบัติราชการของ
กองการศึกษา ไดแก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟม ตรายาง
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
การจาง พรม แผงปดประกาศ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 53)

80,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชในการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบางกระทึกและศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก ไดแก
น้ํามันดีเซล น้ํามันจารบีน้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

20,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
รวม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการของกองการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก
ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล หมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร เมนบอรด
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง
แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ เมาส(Mouse) แผนกรองแส เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 53)

30,000 บาท

72
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ประเภทรถยนต
โดยสาร(รถตู)ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง เครื่องยนตดีเซล ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลม
กรองแสง และพนกันสนิม จํานวน 1 คัน โดยจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ เพื่อใชในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบางกระทึกและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง
การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม
รวม
รวม
รวม

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑตางๆ ของ
กองการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึกที่ชํารุดเสียหาย
เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ (วงเงินเกิน 5,000 บาท)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม

1,242,400
1,242,400
1,242,400
1,232,400

บาท
บาท
บาท
บาท

10,000 บาท

73
2.งานระดับกอน
รวม
วัยเรียงบบุ
นและ
คลากร
รวม
หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
ประเภทคาจางลูกจางประจํา
รวม
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา(ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย)
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา
จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง
การใหขาราชการหรือลูกจางประจําและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

9,412,100
147,720
147,720
117,720

บา
ทบาท
บาท
บาท

รวม

18,000 บาท

ประเภทคาจางพนักงานจาง
รวม
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา ในสวนที่ไดรับเพิ่มเติมจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจัดสรรงบประมาณให
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

12,000 บาท
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งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ แยกเปน
1) คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26
มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

รวม
รวม
รวม

3,533,280 บาท
843,000 บาท
843,000 บาท

รวม

35,000 บาท

1.1 โครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
จํานวน
สําหรับครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึกเพื่อพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ไดแก คาปายไวนิล คาอาหาร
พรอมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 54)

20,000 บาท

1.2 โครงการเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับครูผูดูแลเด็ก/ จํานวน
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลบางกระทึก เพื่อเพิ่มทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับ
ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ไดแก
คาปายไวนิล คาอาหารพรอมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 55)

15,000 บาท
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2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
รวม
เพื่อเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษาใหแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึกซึ่งเปนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตําบลบางกระทึก โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 0893.3 /ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2556
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 55)

808,000 บาท

2.1 โครงการอาหารกลางวันเสริมไอโอดีน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดจางประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก จํานวน 110 คน (ขอมูล ณ วันที่
10 มิถุนายน 2556) จํานวน 280 วัน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 51)

616,000 บาท

2.2 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพทางการศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบางกระทึก ไดแก คาปายไวนิล คาอาหารวาง คาถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 51)

จํานวน

5,000 บาท
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2.3 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษา
จํานวน
เพื่อจายเปนตาใชจายในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผน
พัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก ไดแก คาปายไวนิล
คาอาหารวาง คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 51)

3,000 บาท

2.4 โครงการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
จํานวน
เพื่อจายเปนตาใชจายในการดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก ไดแก คาปายไวนิล
คาอาหารวางสําหรับการประชุม คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเขาปก
หนังสือ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 51)

4,000 บาท

2.5 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมทันตสุขภาพของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก ไดแก คาปายไวนิล คาจัดซื้อแผนภาพ
ประกอบการศึกษาในการดูแล รักษาสุขภาพฟน วิธีการแปรงฟนที่ถูกวิธี
คาจัดซื้อแปรงสีฟน ยาสีฟนผสมฟลูออไรดสําหรับเด็ก ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 52)

20,000 บาท

2.6 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน
จํานวน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดหาวัสดุการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก โดยจัดซื้อตามมาตรฐานสื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็กสําหรับเด็กปฐมวัย
ที่กําหนดโดยหนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0893.2/ ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนรูและอุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 53)

30,000 บาท
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2.7 โครงการนิทานแสนสุข
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการนิทานแสนสุขของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก ไดแก คาปายประชาสัมพันธ
คาจางเหมาในการจัดทําฉากสําหรับเลานิทาน คาจัดซื้อหนังสือนิทาน
คาจัดซื้อบัตรยืม - สงคืนหนังสือ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 52)

จํานวน

10,000 บาท

2.8 โครงการสานสัมพันธวันปดภาคเรียน/รับวุฒิบัตร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธวันปดภาคเรียน
และพิธีรับวุฒิบัตร ไดแก คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ
คาจัดนิทรรศการ คาตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาถายเอกสาร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 52)

20,000 บาท

2.9 โครงการเด็กดี
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก ไดแก คาปาย
คาจัดทําสมุดบันทึกความดี คาเข็มกลัดติดเสื้อรูปดาว ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 52)

5,000 บาท

2.10 โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได(ตามแนวปรัชญาของ จํานวน
เศรษฐกิจพอเพียง)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ไดแก คาปาย
คาเมล็ดพันธุ คาดิน คาวัสดุอุปกรณการเกษตร เชน จอบ เสียม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 51)

3,000 บาท
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2.11 โครงการถวายเทียนพรรษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการถวายเทียนและ
แหเทียนพรรษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก ไดแก
คาจัดซื้อตนเทียน เครื่องไทยธรรม วัสดุอุปกรณในการตกแตง
ประดับตนเทียน คาน้ําดื่ม คาตอบแทนวงดนตรีกลองยาว ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 52)

จํานวน

5,000 บาท

2.12 โครงการไหวครู
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พิธีไหวครูของ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก ไดแก คาปายไวนิล คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 52)

2,000 บาท

2.13 โครงการแฟมสะสมผลงานนักเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชสําหรับรวบรวม
และจัดเก็บผลงานนักเรียนเปนรายบุคคล สําหรับใชในการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนตลอดอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา เชน แฟม
ไสแฟม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 52)

10,000 บาท

2.14 โครงการตามไปดูนองที่บาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ เพื่อใชในการจัด
กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อสงเสริมกระบวนการชวยเหลือและดูแล
นักเรียนอยางรอบดานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 52)

1,000 บาท
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2.15 โครงการสอนแบบโครงการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
โดยใชกระบวนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ไดแก คาปาย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 52)

5,000 บาท

2.16 โครงการหนูทําได
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง
ทักษะดานการสังเกตและทักษะอื่นๆ ทางดานวิทยาศาสตรใหเด็กได
รวมคิดและปฏิบัติ ไดแก คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการจจัดกิจกรรม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 52)

5,000 บาท

2.17 โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธครอบครัว
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนและผูปกครอง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก เชน คาใชจายในพิธีเปด- ปด
การแขงขัน คาวัสดุอุปกรณการแขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
คาถวยรางวัล ของรางวัลที่มอบใหผูชนะการแขงขัน ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.4/ ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 52)

15,000 บาท

2.18 โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสายใยรักจากลูกถึงแม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก ไดแก คาปายประชาสัมพันธ
คาใชจายในพิธีทางศาสนา คารับรองแขกที่เชิญเขารวมงาน คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน คาวัสดุตางๆ ที่ใชในการจัดงาน
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขันตางๆ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 53)

10,000 บาท
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2.19 โครงการสานสัมพันธดวงใจหนูรักพอ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธดวงใจ
หนูรักพอของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก ไดแก คาปาย
ประชาสัมพันธ คาใชจายในพิธีทางศาสนา คารับรองแขกที่เชิญเขารวมงาน
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน คาวัสดุตางๆ ที่ใชในการจัดงาน
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขันตางๆ คาจางเหมาจัดนิทรรศการฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 53)

10,000 บาท

2.20 โครงการประชุมและปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมผูปกครองนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลบางกระทึก ไดแก คาปายประชาสัมพันธ คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คูมือตางๆ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
จัดการประชุม และจัดนิทรรศการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 53)
2.21) โครงการเรียนรูวิถึไทยโดยวิทยากรชุมชน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง
พัฒนาการ และทักษะการเรียนรูของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
บางกระทึกดวยประสบการณจริง ควบคูกับการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ไดแก คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดิ่ม
คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 53)

10,000 บาท

2.22 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
จํานวน
เด็กเล็กตําบลบางกระทึก
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลบางกระทึก ไดแก คาปายประชาสัมพันธ คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาถายเอกสารตางๆ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
จัดการประชุม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 54)

3,000 บาท

5,000 บาท
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2.23 โครงการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารการรับเด็กเล็ก
เพื่อเขารับการเตรียมความพรอม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเผยแพรขาวสารรับสมัครเด็กเล็ก
เพื่อเขารับการเตรียมความพรอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
บางกระทึก ไดแก คาปายประชาสัมพันธ คาถายเอกสาร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 54)

จํานวน

5,000 บาท

2.24 โครงการสวนสมุนไพรนารู
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควบคูกับ
จัดทําสวนสมุนไพรเพื่อเปนแหลงเรียนสําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดแก ดิน พันธพืชสมุนไพร วัสดุอุปกรณ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 55)

1,000 บาท

2.25 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
จํานวน
เพื่อเปนคาใชจายในกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูผูดูแลเด็ก
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก
เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับแผนการจัดประสบการณเรียนรูเพื่อ
สงเสริมพัฒนานักเรียน ไดแก คาปายไวนิล คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 53)

5,000 บาท
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หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
- คาน้ําดื่มสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ําดื่มสําหรับบริการเด็กเล็ก ผูปกครอง
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 53)

รวม
รวม
จํานวน

2,652,780 บาท
23,000 บาท
8,000 บาท

- โครงการจัดซื้อผาตวน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดผาตวนสําหรับใชในการจัดประดับตกแตงสถานที่
เนื่องในการจัดงานและและกิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบางกระทึก
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 53)

15,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
รวม
เพื่อจายเปนเพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช
ในดูแลงานบานงานครัว ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก มีราคา
ตอหนวยตอชุดไมเกิน 5,000 บาท ไดแก แปรง ไมกวาด ผาปูที่นอน ถาด
ผาปูโตะ กระจกเงา ถาด แกวน้ําจานรอง ชอนสอม น้ํายาลางหองน้ํา
น้ํายาลางจาน น้ํายาเช็ดกระจก แกวน้ําสแตนเลส ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 53)

50,000 บาท
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ประเภทคาอาหารเสริม (นม)
รวม
เพื่อจายเปนคาใชจายรายหัว ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิน ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ดังนี้
(1) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก จํานวน
จํานวน 110 คน (ขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)
จํานวน 280 วัน ในอัตราคนละ 7 บาทตอวัน
(2) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)จํานวน
ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 930 คน (ขอมูล
จํานวนเด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)
จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7 บาทตอวัน
(3) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนคลองบางกระทึก ระดับอนุบาลจํานวน
ถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 369 คน (ขอมูลจํานวนเด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1 - ป.6 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) จํานวน 260 วัน
ในอัตราคนละ 7 บาทตอวัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 51 และ 55)

2,579,780 บาท

215,600 บาท

1,692,600 บาท

671,580 บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม
ประเภทคาไฟฟา
รวม
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

37,500 บาท
36,000 บาท

ประเภทคาบริการโทรศัพท
รวม
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทพื้นฐานที่ใชติดตอราชการในกิจการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

1,500 บาท
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งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1) ตูเหล็ก 2 ชั้น บานเลื่อน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 ชั้น บานเลื่อน จํานวน 6 ตัว
เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด (ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

385,100
385,100
235,100
50,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2) คาจัดซื้อพัดลมระบายอากาศพรอมอุปกรณติดตั้ง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ จํานวน 8 ตัว พรอมติดตั้ง
เพื่อใชในการระบายอากาศในหองเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
บางกระทึก โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด (ไมมีกําหนดไวในบัญชี
มาตรฐาน)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 53)

20,000 บาท

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
รวม
- โครงการติดตั้งผามานในหองเรียน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดจางในการติดตั้งมานพรอมอุปกรณในหองเรียน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางกระทึก จํานวน 8 หอง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 53)

80,000 บาท
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ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาจัดซื้อเครื่องสํารองกระแสไฟ จํานวน 3 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา มีกําลังไฟฟาดานนอก
ไมนอยกวา750 VA/450 W หรือดีกวา, สามารถสํารองไฟฟาได
ไมนอยกวา 15 นาที จํานวน 3 เครื่อง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบางกระทึก (ซื้อตามมาตรฐานและราคากลางคอมพิวเตอร
ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 53)

รวม

ประเภทครุภัณฑอื่นๆ
รวม
- โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
จํานวน
เพื่อจัดซื้อ/จัดหาเครื่องเลนสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลบางกระทึก โดยจัดซื้อ/จัดหาตามมาตรฐานสื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็กสําหรับเด็กปฐมวัย
ที่กําหนด โดยหนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0893.2/ ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนรูและอุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 51)

5,100 บาท

100,000 บาท
100,000 บาท
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หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
รวม
1) โครงการกอสรางที่แปรงฟนสําหรับเด็กเล็ก
จํานวน
เพื่อจายเปนคากอสรางที่แปรงฟนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบางกระทึก (ตามแบบที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 51)
2) โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสนามเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบางกระทึก (ตามแบบที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 51)

จํานวน

งบเงินอุดหนุน
รวม
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
ประเภทอุดหนุนสวนราชการ
รวม
1) คาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายรายหัวในการอุดหนุนเงินคาอาหารกลางวันใหแก
นักเรียนชั้นอนุบาลถึงป.6 ของโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
จํานวนเด็กนักเรียน 930 คน จัดสรรให 100% ระยะเวลา 200 วัน ใน
อัตราคนละ 20 บาทตอวัน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0802.2/ว74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0802.2/ ว 1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 55)

150,000 บาท
150,000 บาท
100,000 บาท

50,000 บาท

5,346,000
5,346,000
5,346,000
3,720,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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2) อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนคลองบางกระทึก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายรายหัวในการอุดหนุนเงินคาอาหารกลางวันใหแก
นักเรียนชั้นอนุบาลถึงป.6 ของโรงเรียนคลองบางกระทึก โดยใชขอมูล
จํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 จํานวนเด็กนักเรียน
369 คน จัดสรรให 100% ระยะเวลา 200 วัน ในอัตราคนละ20 บาท
ตอวัน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0802.2/ว74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0802.2/ ว 1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 55)

1,476,000 บาท

3) อุดหนุนโรงเรียนคลองบางกระทึก
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนคลองบางกระทึกดําเนินโครงการ
สงเสริมศักยภาพผูเรียนโรงเรียนคลองบางกระทึก ตามหนังสือโรงเรียน
คลองบางกระทึก ที่ ศธ 04059.104/126 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
เลขที่รับ 1114 โดยการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0802.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0802.2/ว 1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 54)

150,000 บาท
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3.งานการศึกษา
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) โครงการปรับปรุงหองสมุดประชาชน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหองสมุดประชาชน
ตําบลบางกระทึก เชน จัดซื้อจัดหาการอานหนังสือ วารสาร
สื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ เพื่อบริการประชาชนในตําบลบางกระทึก
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 55)
2) โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพื่อพัฒนา เด็ก เยาวชน
และประชาชน ใหมีความรู ทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับ
การสื่อสารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 55)

รวม
รวม
รวม
รวม

250,000
100,000
100,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
ประเภทอุดหนุนสวนราชการ
รวม
- อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนหวาย
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
ดําเนินโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม "หองเรียนสายน้ํา" ตามหนังสือ
โรงเรียนวัดดอนหวาย ที่ ที่ ศธ 04059.126/291 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556
เลขที่รับ 1128 โดยการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0802.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0802.2/ว 1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 54)

150,000
150,000
150,000
150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนงานสาธารณสุข
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น
6,520,780 บาท แยกเปน
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (221)
รวม
งบบุคลากร
รวม
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล แยกเปน
รวม
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
จํานวน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 อัตรา , หัวหนาฝาย
บริหารงานสาธารณสุข 1 อัตรา ,หัวหนาฝายบริการงานสาธารณสุข
1 อัตรา , นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา , เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

6,175,780
4,172,180
4,172,180
1,177,380
1,177,380

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
จํานวน

51,000
36,000

บาท
บาท

2) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตามวุฒิใหแกพนักงานเทศบาล
จํานวน
จํานวน 2 อัตรา
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ ว 32 ลงวันที่ 15 สิงหาคม2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
หรือคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นรับรอง
คุณวุฒินั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 2)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

15,000

บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
1) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
จํานวน 2 อัตรา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 1259 ลงวันที1่ 4 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

90
ประเภทคาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนเงินเดือนลูกจางประจํา จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1) พนักงานขับรถยนต 2 อัตรา
2) คนงานประจํารถขยะ 2 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รวม

517,800

บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา
จํานวน 4 อัตรา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 1259 ลงวันที1่ 4 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รวม

50,000

บาท

ประเภทคาจางพนักงานจาง แยกเปน
1) คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 22 อัตราแยกเปน
(1) พนักงานจางตามภารกิจ 2 อัตรา ดังนี้
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 อัตรา , พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) 1 อัตรา
(2) พนักงานจางทั่วไป 20 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขฯ)

รวม
จํานวน

1,444,560
1,444,560

บาท
บาท

จํานวน

162,960

บาท

จํานวน

1,281,600

บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 22 อัตรา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 1259 ลงวันที1่ 4 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รวม

931,440

บาท
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งบดําเนินการ
รวม
หมวดคาตอบแทน
รวม
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวม
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล จํานวน
ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มาปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการตามระเบียบฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1562 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

1,503,600
302,000
130,000
130,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทเงินคาเชาบาน
รวม
เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาล หรือของผูมีสิทธิ์
ตามระเบียบนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

42,000

บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวม
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล หรือผูมีสิทธิ์
ตามระเบียบนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

50,000

บาท

ประเภทเงินคาชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวม
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลหรือ
ของผูมีสิทธิ์ตามระเบียบนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

80,000

บาท

92
หมวดคาใชสอย
รวม
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รวม
1.คาจางเหมาบริการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน จางเหมาทําความสะอาด
คลอง , รักษาสิ่งแวดลอม ,ดูแลตนไม ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

429,600
289,600
100,000

บาท
บาท
บาท

2.คาจางเหมาบริการจางผูนําการออกกําลังกาย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจางผูนําการออกกําลังกายใหแกชมรมแอโรบิค จํานวน
3 ชมรม ในอัตราเทาที่จายจริงเทาที่จายจริงไมเกินครั้งละ 1 ชั่วโมง ๆ
ละ 300 บาท สัปดาหละไมเกิน 3 ครั้ง รวมแลวไมเกินเดือนละ 3,600 บาท
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0803/ว 237
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547เรื่อง คาตอบแทนผูนําการออกกําลังกาย
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 60)

129,600

บาท

3.คาโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
เพื่อเปนคาใชจายในการโฆษณาและเผยแพร โครงการ ขาวสาร ขาวสาร
ของเทศบาลตางๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ สิ่งพิมพ ปายโฆษณาทําจากไวนิล
ปายไม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 69)

30,000

บาท

4. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

30,000

บาท
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ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย รวม
หมวดอื่นๆ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม/แกนนําชุมชน เจาหนาที่
จํานวน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในการดําเนินงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/แกนนําชุมชน และเจาหนาที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 84 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 61)

100,000

บาท

100,000

บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตางๆ(กรณีวงเงิน
จัดซื้อ/จัดจาง ไมเกิน 5,000 บาท) เชน รถยนตสวนกลาง
รถบรรทุกขยะ เครื่องจักรกล เครื่องพนยุง เครื่องตัดหญา
เครื่องฉีดยาฆาหญา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม

40,000

บาท

หมวดคาวัสดุ
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ
หมึก กระดาษ แฟม ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2556-2558) หนา 73)

รวม
รวม

772,000
20,000

บาท
บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
รวม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ อะไหลตางๆ สําหรับใชกับยานพาหนะ
เชน ยางรถยนต หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

50,000

บาท
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ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ที่ใชในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เชน แกวน้ํา ไมกวาด แปรง เขง หรือวัสดุ ที่ใชสําหรับครุภัณฑ
งานบานงานครัว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

10,000

บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอหลื่น
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นที่ใชในการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเกียร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

640,000

บาท

ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายใหแกพนักงานเทศบาล
พนักงานจาง ใชในการปฏิบัติงาน เชน เครื่องแบบ ถุงมือ รองเทา
หมวก เสื้อคลุม ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท. 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2536
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม

20,000

บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ดานการสื่อขอมูล
และวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม

20,000

บาท

ประเภทคาวัสดุกอสราง
เพื่อเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ ที่ใชในงานสาธารณสุข เชน จอบ
ขวาน เลื่อย ทอพีวีซี และขอตอ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม

12,000

บาท
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งบลงทุน
รวม
หมวดครุภัณฑ
รวม
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตางๆ (กรณีวงเงิน
จัดซื้อ/จัดจาง เกิน 5,000 บาท) เชน รถยนตสวนกลาง , รถบรรทุกขยะ
หรือการเปลี่ยนสภาพรถเพื่อปรับปรุงเปนรถขยะแบบถังคอนเทรนเนอร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

2.งานโรงพยาบาล (222)
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
1) การรณรงคควบคุมและปองกันโรคระบาด (ไขเลือดออก,ไขหวัดนก,
ไขหวัดใหญ/ฉี่หนู ฯลฯ)
เพื่อจายเปนคาใชจายปายประชาสัมพันธ การรณรงค การอบรมให
ความรูการปองกันการระบาดของโรค
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 61)
2) โครงการอาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย
เพื่อจายเปนคาใชจายปายประชาสัมพันธ และคาใชจายในการ
จัดอบรม กลุมผูประกอบการ/กิจกรรมสงเสริมตลาด เพื่อผูบริโภค
ตลอดจนคาวิทยากร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2550
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป(พ.ศ.2557-2559) หนา 61)

500,000
500,000
500,000

บาท
บาท
บาท

รวม
รวม
รวม
รวม

145,000
145,000
55,000
55,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

96
3) โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส
เพื่อจายเปนคาใชจาย ปายประชาสัมพันธ และคาใชจายในการ
จัดอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขและผูนํานักเรียน ตลอดจนคาวิทยากร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2550
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 61)

จํานวน

15,000

บาท

4) โครงการรณรงค ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
เพื่อจายเปนคาใชจาย ปายประชาสัมพันธ และรณรงคแจกทราย
อะเบท 4 ครั้ง/ป ปองกันการเจริญเติบโตของตัวออนยุงลาย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว.1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 61)

จํานวน

10,000

บาท

90,000
90,000

บาท
บาท

หมวดคาวัสดุ
รวม
ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
รวม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เคมีภัณฑ เวชภัณฑ
น้ํายาที่ใชในการตรวจ อาหารหาสารปนเปอนตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)
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3.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (223)
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
1) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานทันตกรรม ในเด็กประถมศึกษา
จํานวน2โรงเรียน
เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดซื้ออุปกรณการแปรงฟน และโมเดล
จําลองฟน และอุปกรณการสอนแปรงฟน ใหแกเด็กประถมศึกษา
ในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตําบลบางกระทึก
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป พ.ศ.2557-2559) หนา 61)
หมวดคาวัสดุ
ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ
1) โครงการจัดซื้อภาชนะและวัสดุ รองรับขยะมูลฝอย
เพื่อเปนคาใชจายในการ จัดซื้อวัสดุ ถุงขยะ และถังขยะ
ตราเทศบาลตําบลบางกระทึก เพื่อนํามาใชรองรับขยะมูลฝอย
แกประชาชนและสถานประกอบการ ตางๆ ในพื้นที่ตําบลบางกระทึก
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 83)

รวม
รวม
รวม
รวม

200,000
120,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

20,000

บาท

รวม
รวม

100,000
100,000

บาท
บาท
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งบเงินอุดหนุน
รวม
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
รวม
เพื่อใชในการอุดหนุนองคกรจัดตั้งตามกฏหมาย เพื่อภารกิจดาน
การสาธารณสุขและไมตองขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด
(เนื่องจากเปนภารกิจที่ไดรับการถายโอน)
- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หมูที่ 1-8
ตําบลบางกระทึก (หมูบานละ 10,000 บาท)
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน หมูที่ 1-8 ตําบลบางกระทึก หมูบานละ 10,000 บาท
ในการดําเนินกิจกรรมพัฒนางานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน หมูที่ 1-8 ตําบลบางกระทึกขอรับเงินอุดหนุน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เลขที่รับ 1594-1601
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ ว 1372 ลงวันที่ 19
กรกฏาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.3/ว 1702 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในสวนของ เงินอุดหนุนทั่วไป (ประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงคเดิมที่เคยจัดสรรให อปท.)
สําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 61)

80,000
80,000
80,000

บาท
บาท
บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห
2,111,580 บาท แยกเปน
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (231)
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล แยกเปน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 1 อัตรา หัวหนาฝายสงเสริม
และสวัสดิการสังคม 1 อัตรา หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
นักพัฒนาชุมชน 2 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

รวม
รวม
รวม
รวม

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล
รวม
(1) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน
จํานวน 3 อัตรา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(2) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานเทศบาล
จํานวน
จํานวน 3 อัตรา
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 11
ลงวันที่ 19 เมษายน2554 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่
ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,ก.จ.,ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

1,752,180
1,509,180
1,509,180
1,119,840

บาท
บาท
บาท
บาท

167,340
146,880

บาท
บาท

20,460

บาท
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ประเภทเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7)
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

รวม

42,000

บาท

ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งไว 109,680 บาท
รวม
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ จํานวน
1) พนักงานจางตามภารกิจ 1 อัตรา ตั้งไว 109,680 บาท ดังนี้
(1) ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา ตั้งไว 109,680 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

109,680
109,680

บาท
บาท

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รวม
1) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน
จํานวน 1 อัตรา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0809.3/ ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

70,320
70,320

บาท
บาท

223,000
53,000
3,000

บาท
บาท
บาท

งบดําเนินการ
รวม
หมวดคาตอบแทน
รวม
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวม
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

101
ประเภทเงินคาชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวม
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
หรือของผูมีสิทธิ์ตามระเบียบนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

50,000

บาท

หมวดคาใชสอย
รวม
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รวม
1) คาโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร โครงการ ขาวสารของ
กองสวัสดิการสังคม ตางๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ สิ่งพิมพ ปายโฆษณา
ทําจากไวนิล ปายไม ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 69)

95,000
55,000
25,000

บาท
บาท
บาท

2) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาลงทะเบียน
ในการเขารวมประชุม ฝกอบรม สัมมนาตาง ๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

25,000

บาท

3) คาจางเหมาบริการในกิจการที่เทศบาลไมสามารถทําเองได
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการที่ไมสามารถทําเองได
เชน คาจางถายเอกสาร ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 มกราคม 2549 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

5,000

บาท

จํานวน
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ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รวม
รายจายหมวดอื่น ๆ
1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2548
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

20,000

บาท

20,000

บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตางๆ
(กรณีวงเงินจัดซื้อ/จัดจางไมเกิน 5,000 บาท) เชน
เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม

20,000

บาท

หมวดคาวัสดุ
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม
เชน กระดาษ แฟม ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม
รวม

75,000
10,000

บาท
บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการซอมแซมหรือปฏิบัติงาน
เชนยางนอก ยางใน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม

10,000

บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แฟรสไดส โปรแกรม
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม

10,000

บาท
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ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นที่ใชในการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล เชนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

40,000

บาท

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ถานกลองแบบชารตได
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

5,000

บาท

20,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ (กรณีวงเงิน
จัดซื้อ/จัดจาง เกิน 5,000 บาท)เชน ซอมแซมรถยนตสวนกลาง
เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม
รวม
รวม
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2.งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (232)
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
1) โครงการจัดฝกอบรม ศึกษาดูงาน ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูพิการตําบลบางกระทึก
เพื่อจายเปนคาจัดฝกอบรมใหความรู ศึกษาดูงานเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตใหแกผูพิการตําบลบางกระทึก จํานวน 80 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 63)

รวม
รวม
รวม
รวม

359,400
359,400
359,400
359,400

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

70,000

บาท

2) โครงการจัดฝกอบรม ศึกษาดูงาน ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตําบลบางกระทึก
เพื่อจายเปนคาจัดฝกอบรมใหความรู ศึกษาดูงานเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลบางกระทึก จํานวน 200 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 63)

จํานวน

140,000

บาท

3) โครงการปองกันโรค สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลบางกระทึก
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการดานการออกตรวจสุขภาพ
และการสงเสริมใหความรูดานสุขภาพแกผูสูงอายุ โดยรวมกับ
อสม. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และหนวยงานดานสาธารณสุขอื่นๆ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 61)

จํานวน

149,400

บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น
15,457,680 บาท แยกเปน
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (241)
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล แยกเปน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ผูอํานวยการกองชาง 1 อัตรา, หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
1 อัตรา , หัวหนาฝายการโยธา 1 อัตรา,นายชางโยธา 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

12,817,680
2,120,580
2,120,580
758,160
758,160

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภท เงินเพิ่มตางๆ
รวม
1) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จํานวน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงาน
จางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

55,020
36,480

บาท
บาท

(2) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานเทศบาล
จํานวน
จํานวน 3 อัตรา
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ ว 32 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่นรับรองคุณวุฒินั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 2)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

18,540

บาท
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ประเภทเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง)
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

รวม

67,200

บาท

ประเภท คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 355,080 บาท
เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
- พนักงานจดมาตรวัดน้ํา 2 อัตรา, ผูชวยชางประปา 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

รวม

355,080

บาท

ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 54,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา
จํานวน 3 อัตรา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

รวม

54,000

บาท

505,920

บาท

505,920

บาท

ประเภท คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 505,920 บาท
รวม
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน จํานวน
จางทั่วไป จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ 4 อัตรา ตั้งไว 313,680 บาท ดังนี้
- ผูชวยชางเครื่องยนต 1 อัตรา, ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
1 อัตรา, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา ,
ผูชวยชางโยธา 1 อัตรา
(2) พนักงานจางทั่วไป 3 อัตรา ตั้งไว 192,240 บาท ดังนี้
- คนงานทั่วไป 3 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานทั่วไป จํานวน 7อัตรา
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม2555 เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

รวม

258,000

บาท

ประเภทเงินอื่น ๆ (คาตอบแทนผูอํานวยการกองชาง)
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

รวม

67,200

บาท

งบดําเนินการ
รวม
หมวดคาตอบแทน
รวม
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวม
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1562 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

995,600
210,600
20,000

บาท
บาท
บาท

ประเภทเงินคาเชาบาน
รวม
เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาล หรือของผูมีสิทธิ์
ตามระเบียบนี้
ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

93,600

บาท
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ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 12,000 บาท
รวม
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล
หรือผูมีสิทธิ์ตามระเบียบนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

12,000

บาท

ประเภทเงินคาชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวม
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
หรือของผูมีสิทธิ์ตามระเบียบนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

70,000

บาท

ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง
รวม
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง
อัตราคนละครั้ง ๆ ละ 350 บาท/วัน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
หรือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

15,000

บาท

หมวดคาใชสอย
รวม
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปน
รวม
1) เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในราชการ
เชน คาธรรมเนียมคาสอบรังวัดที่ดิน ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

175,000
150,000
50,000

บาท
บาท
บาท
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2) คาจางเหมาเครื่องจักรกล
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ดานสาธารณูปโภค
เชน คาจางเหมาเครื่องจักรกล ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2549 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

จํานวน

100,000

บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจาย รวม
หมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล คณะผูบริหาร
หรือบุคคลที่มีสิทธิตามระเบียบนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2546และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2548
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

15,000

บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตางๆ (กรณีวงเงิน
เงินจัดซื้อ/จัดจาง ไมเกิน 5,000 บาท) เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม

10,000

บาท

หมวดคาวัสดุ
รวม
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานของกองชาง เชน กระดาษ
แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

610,000
20,000

บาท
บาท
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ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาริมทางของเทศบาล
เชน ฟวส หลอดไฟฟา สายไฟฟา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม

200,000

บาท

ประเภทคาวัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม
ทินเนอร สี แปรงทาสี สวาน ตะปู ชะแลง จอบ ขวาน เลื่อย หิน
ทราย ลูกรัง หินคลุก ทอน้ําบาดาล ทอน้ํา และอุปกรณประปา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม

200,000

บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการซอมแซมหรือปฏิบัติงานในกิจการของ
เทศบาล เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

50,000

บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอหลื่น
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นที่ใชในการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

120,000

บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
รวม
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แฟรสไดส โปรแกรม และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

20,000

บาท
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งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ
ประเภทคาครุภัณฑ ยานพาหนะ
- คาจัดซื้อรถจักรยานยนต
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดกระบอกสูบ
110 ซีซี จํานวน 1 คัน (จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

9,701,500
267,500
37,500
37,500

บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทคาครุภัณฑอื่นๆ
- คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใตดิน (ซัมเมอรส)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใตดิน (ซัมเมอรส)
พรอมอุปกรณติดตั้ง ตูคอนโทรล จํานวน 1 ชุด จัดซื้อโดยราคาตาม
ทองตลาด (ซึ่งไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 66)

รวม
จํานวน

200,000
200,000

บาท
บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซม ครุภัณฑตางๆ (กรณีวงเงิน
จัดซื้อ/จัดจาง เกิน 5,000 บาท) เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องแยกปูน
เครื่องตบดิน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม
จํานวน

30,000
30,000

บาท
บาท
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หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
รวม
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสราง ดังนี้
1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ
จํานวน
ระบายน้ําและบอพัก บริเวณถนนซอยบานนายเที่ยง ญาติตาอินทร หมูที่ 1
เพื่อดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กวาง
5.50 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 795.96
ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3
ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 276 ทอน บอพักน้ําคสล. ขนาด
1.00 x 1.00 เมตรจํานวน 24 บอ พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลตําบลบางกระทึก กําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 76)

9,434,000
8,314,000

บาท
บาท

1,234,000

บาท

2) โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ําและบอพัก จํานวน 1,494,000
บริเวณถนนซอยนายชอย กลัดพยุง หมูที่ 1
เพื่อดําเนินการกอสรางถนน คสล.ขนาดความกวาง 5.00 เมตร
ยาว 236 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมไมนอยกวา 1,151 ตารางเมตร พรอมวางทอ
ร ะ บ า ย น ้ํา ค ส ล . ช ั้น 3 ข น า ด Ø 0 . 6 0 เ ม ต ร จ ํา น ว น 2 5 2 ท อ น บ อ พ ัก น ้ํา ค ส ล
ขนาด1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 7 บอ พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลตําบลบางกระทึก กําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 75)

บาท
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3) โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักและกอสราง
จํานวน
รางระบายน้ํารูปตัววี บริเวณถนนซอยหมูบานโฆษะนคร หมูที่ 2
ชวงที่ 1 เพื่อดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัววี
ขนาดความกวาง 1.10 เมตร ความยาว 174 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมนอยกวา 191.40 ตารางเมตร พรอมกอสรางยกระดับบอพักน้ํา
ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จํานวน 23 บอ และขุดลอกทอระบายน้ํา
คสล Ø 0.60 เมตร ความยาว 174 เมตร
ชวงที่ 2 เพื่อดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัววี ขนาด
ความกวาง 1.10 เมตร ความยาว 255 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมนอยกวา 280.50 ตารางเมตร พรอมกอสรางยกระดับบอพักน้ํา
ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จํานวน 25 บอ และขุดลอกทอระบายน้ํา
คสล Ø 0.60 เมตร ความยาว 255 เมตร
ชวงที่ 3 เพื่อดําเนินการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล ชั้น 3
Ø 0.60 เมตร จํานวน 153 ทอน กอสรางบอพักน้ําขนาด 1.00 x 1.00 เมตร
จํานวน 14 บอ พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 81)

1,216,000

บาท

4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเขา
จํานวน
โรงเรียนคลองบางกระทึกถึงหองสมุดโรงเรียน หมูที่ 2
เพื่อดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเขาโรงเรียน
คลองบางกระทึก
ชวงที่ 1 กวาง 2.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ชวงที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ชวงที่ 3 กวาง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตรวมไมนอยกวา 458 ตารางเมตร พรอมติดตั้ง ปายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลตําบลบางกระทึก กําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 76)

311,000

บาท
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5) โครงการขยายถนนซอยบานนางอน จนสุดถนน หมูที่ 2
จํานวน
เพื่อดําเนินการกอสรางขยายถนนซอยบานปาอน หมูที่ 2
ขนาดถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.10เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 177 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลตําบลบางกระทึก กําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 40,000 บาท (กองชาง)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 152,000 บาท (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 75)

192,000

บาท

จํานวน

1,986,000

บาท

7) โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4,8 จํานวน
เพื่อดําเนินการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร จํานวน 2 ชอง พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลตําบลบางกระทึก กําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 78)

1,145,000

บาท

431,000

บาท

6) โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งบริเวณเลียบ
คลองหัวคนเพลง หมู 4
เพื่อดําเนินการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งบริเวณเลียบคลอง
หัวคนเพลง ความยาวรวม 190 เมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลตําบลบางกระทึก กําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 80)

8) โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพรอมกอสรางลานจอดรถ

จํานวน

จักรยาน หมู 5
เพื่อดําเนินการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งบริเวณเลียบคลองวัฒนา
ความยาวรวม 35 เมตร พรอมกอสรางลานจอดรถจักรยาน ขนาดความกวาง
3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
ตามแบบเทศบาลตําบลบางกระทึก กําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 75)
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9) โครงการวางทอระบายน้ําบริเวณบานนายจอก นางเล็กและ จํานวน
นายสมบูรณ อชมหาตม หมูที่ 6
เพื่อดําเนินการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล ขนาด
Ø 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 104 ทอน และบอพักน้ํา คสล
ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 11 บอ พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลตําบลบางกระทึก กําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 82)

305,000

บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอสราง
เพื่อจายเปนคาจางในการบํารุงรักษาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้
(1) คาจางซอมแซมสะพานไม หมูที่ 3 และหมูที่ 6

1,120,000

บาท

70,000

บาท

รวม
จํานวน

เพื่อดําเนินการซอมแซมสะพานไม บริเวณหมูที่ 3 กวาง 3.50 เมตร
ยาว 10.00 เมตร และสะพานไม หมูที่ 6 กวาง 1.10 เมตร
ยาว 8.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 78)
(2) คาจางซอมแซมผิวถนนหินคลุก ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางซอมแซมผิวถนนหินคลุก ที่ชํารุดเสียหาย
ภายในตําบลบางกระทึก
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 77)

จํานวน

300,000

บาท

(3) คาจางซอมแซมผิวถนนคอนกรีต
เพื่อจายเปนคาจางซอมแซมผิวถนนคอนกรีต ที่ชํารุดเสียหาย
ภายในตําบลบางกระทึก
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 77)

จํานวน

300,000

บาท

(4) คาจางซอมแซมผิวถนนลาดยางที่ชํารุดเสียหาย
เพื่อจายเปนคาดําเนินการซอมแซมถนนผิวลาดยางที่ชํารุดเสียหาย
ภายในตําบลบางกระทึก
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 77)

จํานวน

300,000

บาท
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(5) คาจางบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปา
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา
เปาลางหอถัง ลางทอประปา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

จํานวน

150,000

2.งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (244)
รวม
2,640,000
งบดําเนินการ
รวม
2,640,000
หมวดคาใชสอย
รวม
2,640,000
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รวม
2,640,000
1) คาใชจายในการกําจัดขยะ
จํานวน 2,640,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในการกําจัดขยะของเทศบาลตําบลบางกระทึก
หรือจางเหมาเอกชนขนขยะนําไปทิ้งสถานที่กําจัดขยะ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) จํานวน 1,640,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) จํานวน 1,000,000 บาท
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 83 )

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ประมาณการรายจายตั้งไว
576,000 แยกเปน
1.งานบริหารทั่วไป (251)
รวม
งบดําเนินการ
รวม
หมวดคาใชสอย
รวม
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปน
รวม
1) คาจางเหมาเพื่อสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานการจัดทํา
จํานวน
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางกระทึก
เพื่อเปนคาใชจายในการจางบุคคลภายนอกมาดําเนินการสํารวจขอมูล
และจัดเก็บขอมูลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางกระทึก
เพื่อประโยชนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น และนําไปสูการแกไขปญหา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 1596 ลงวันที่
10 เมษายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได(กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 70)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ แยกเปน
1) โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
/แผนพัฒนาสามป/แผนการดําเนินงาน
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมหมูบานรวมกับคณะ
กรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบางกระทึก โดยเปนการสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามป
แผนดําเนินงาน ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548
ตั้งจายจากเงินรายได (กองวิชการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 69)

46,000
46,000
36,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

16,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท
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2) โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทําแผน
ชุมชน โดยเปนการสงเสริมการการมีสวนรวมของประชาชน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 70)

หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุอื่น ๆ
1) โครงการจัดซื้ออุปกรณตรวจหาสารเสพติด
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณตรวจหาสารเสพติดในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 848 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.0/ว 1043 ลงวันที่
10 มิถุนายน 2553
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 62)

จํานวน

6,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

10,000
10,000
10,000

บาท
บาท
บาท
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2.งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (252)
งบดําเนินการ

หมวดคาใชสอย

รวม
รวม
รวม
รวม

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ แยกเปน
1) โครงการตั้งจุดตรวจรวมกับตํารวจ ฝายปกครองทองที่และสมาชิก จํานวน
อปพร. ในชวงเทศกาลตางๆ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการตั้งจุดตรวจรวมกับตํารวจ ฝายปกครอง
ทองที่ และสมาชิก อปพร.ในชวงเทศกาลตางๆ เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาเชาไฟสองสวาง
คาเชาเต็นทฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23มีนาคม 2550 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 695 ลงวันที่ 2 เมษายน
2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.1/ว 848 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.0/ว 1043 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0810.1/ว 1001 ลงวันที่ 21 เมษายน 2555
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 64)
2) โครงการแขงขันกีฬาเปตองตานยาเสพติดตําบลบางกระทึก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาเปตองตานยาเสพติดตําบลบางกระทึก
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินในการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 1001 ลงวันที่ 21
เมษายน 2555 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0810.0/ว 1043 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 60)

530,000
530,000
530,000
530,000

บาท
บาท
บาท
บาท

40,000

บาท

20,000

บาท
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3) โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลบางกระทึก
เพื่อจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลบางกระทึก
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินในการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 1001 ลงวันที่ 21
เมษายน 2555 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0810.0/ว 1043 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 60)

จํานวน

60,000

บาท

4) โครงการจัดฝกอบรมใหความรูยาเสพติดแกผูนําชุมชนและ
จํานวน
สถานประกอบการในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึก
เพื่อจายเปนคาจัดฝกอบรมใหความรู เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ
ยาเสพติดและรณรงคเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกัน
ยาเสพติดใหกับผูนําชุมชนและสถานประการ 80 คน
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 695 ลงวันที่ 2 เมษายน
2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0810.1/ว 848 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.0/ว 1043 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 62)

20,000

บาท

121
5) โครงการจัดฝกอบรมใหความรูยาเสพติดแกเยาวชน/
จํานวน
นักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึก
เพื่อจายเปนคาจัดฝกอบรมใหความรู เกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและรณรงคเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการ
ปองกันยาเสพติดใหกับเยาวชนหรือนักเรียนของโรงเรียนในเขต
พื้นที่เทศบาลจํานวน 200 คน
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 695 ลงวันที่ 2 เมษายน
2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0810.1/ว 848 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.0/ว 1043 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 62)

30,000

บาท

6) โครงการการศึกษาตอตานการใชยาเสพติดและความรุนแรง
จํานวน
ในเด็กนักเรียน
เพื่อจายเปนคาจัดฝกอบรมใหความรู เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ
ยาเสพติด ความรุนแรงในเด็กนักเรียน และรณรงคเพื่อใหเกิดความ
รวมมือรวมใจในการปองกันยาเสพติดใหกับเด็กนักเรียนของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 695 ลงวันที่ 2 เมษายน
2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0810.1/ว 848 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.0/ว 1043 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 62)

100,000

บาท
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7) โครงการรณรงคประชาสัมพันธตอตานยาเสพติด
จํานวน
เพื่อจายเปนคารณรงคประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการตอตาน
ยาเสพติดในตําบลบางกระทึก ผานสื่อประชาสัมพันธดานตางๆ
ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันยาเสพติด
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 695 ลงวันที่ 2 เมษายน
2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0810.1/ว 848 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.0/ว 1043 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 62)

10,000

บาท

8) โครงการรณรงคลดขยะในโรงเรียน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการดําเนินการ สนับสนุนกิจกรรม
การคัดแยกขยะ และการดําเนินการจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน
คาจัดซื้อหรือจัดทําถังแยกขยะ และปาย ประชาสัมพันธการดําเนินงานตางๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 83)

30,000

บาท

9) โครงการลดขยะในชุมชน โดย ขยะแลกของ
เพื่อใชจายในการดําเนินการสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือน
ของประชาชน คาจัดซื้อสินคาที่จําเปนที่ใชในการดําเนินงานโครงการ
เชน ไข เกลือ น้ําปลา สบุ ยาสีฟน ฯลฯ และปายประชาสัมพันธ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฎในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 83)

50,000

บาท

จํานวน
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จํานวน
10) โครงการจางนักเรียน / นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน
เพื่อเปนคาใชจายในการจางนักเรียน / นักศึกษาปฏิบัติงานในชวง
ปดภาคเรียน เพื่อสรางรายไดและลดรายจายผูปกครอง ใหนักเรียน/
นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อแกไขปญหาสังคม
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.4/ ว 569
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 58)

80,000

บาท

จํานวน
11) โครงการจัดฝกอบรม ศึกษาดูงาน ดานสงเสริมอาชีพและ
การดําเนินการกลุมสตรีตําบลบางกระทึก
เพื่อจายเปนคาจัดฝกอบรมใหความรู ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพ
ใหแกสมาชิกกลุมสตรีตําบลบางกระทึก จํานวน 100 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 58)

80,000

บาท

จํานวน
12) โครงการอบรมใหความรูเพื่อทบทวนการจัดทําแผนชุมชน
เพื่อเปนคาจัดกิจกรรมทบทวนและใหความรูในการทําแผนชุมชนใหแก
ผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน,กํานัน,ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 70)

10,000

บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ประมาณการรายจายตั้งไว 940,000 บาท
1.งานกีฬาและ
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
เพื่อเปนคาจัดงานวันเด็กแหงชาติของเทศบาลตําบลบางกระทึกโดย
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 3322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
คาใชจายในการจัดงานตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 54)

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม
รวม
รวม

580,000
380,000
300,000
300,000

จํานวน

250,000 บาท

2) โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาใน
ระดับตางๆ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 60)

50,000 บาท
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หมวดคาวัสดุ
รวม
ประเภทวัสดุกีฬา
รวม
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา
จํานวน
เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เพื่อใหประชาชนในตําบลบางกระทึก
จํานวน 8 หมูบาน ใชเลนกีฬา ไดแก ลูกฟุตบอล ตะกรอ เชือกกระโดด
ไมแบดมินตัน ลูกแบตมินตัน ตาขายตะกรอ เสาตาขายกีฬา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 60)
งบลงทุน
รวม
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
คาครุภัณฑ
รวม
ประเภทครุภัณฑกีฬา
รวม
- โครงการจัดหาอุปกรณ/เครื่องออกกําลังกายกลางแจง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจงสําหรับใหประชาชน
ในตําบลบางกระทึกออกกําลังกาย จํานวน 2 ชุด
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 60)

80,000 บาท
80,000 บาท
80,000 บาท

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2.งานศาสนา
วัฒนธรรมท
่น
งบดําเนิอนงถิการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต
เพื่อใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ
ของเทศบาลตําบลบางกระทึก เชน คาใชจายในพิธีทางพุทธศาสนา
คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาเงินรางวัลการประกวด
การแขงขัน และคาใชจายอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายนี้ โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 3322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 57)
2) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
เพื่อใชจายในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ของ
เทศบาลตําบลบางกระทึก รวมกับชุมชนในพื้นที่ เชน คา
ใชจายในพิธีทางพุทธศาสนา คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ
คาเงินรางวัลการประกวด การแขงขัน และคาใชจายอื่นๆที่เขา
ลักษณะรายจายนี้ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 57)

รวม
รวม
รวม
รวม

330,000
330,000
330,000
330,000

บา
ทบาท
บาท
บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท
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3) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีทําขวัญขาวแมโพสพ
เพื่อใชจายในการจัดงานสืบสานประเพณีทําขวัญขาวแมโพสพ
ของเทศบาลตําบลบางกระทึก รวมกับชุมชนในพื้นที่ หมูที่ 1-8
เชน คาใชจายในพิธีทางพุทธศาสนา คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาเงินรางวัลการประกวด การแขงขัน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เขาลักษณะรายจายนี้ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 57)

จํานวน

50,000 บาท
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3.งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว (264)
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ แยกเปน
1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตลาดริมน้ําดอนหวาย
เพื่อเปนคาใชในการรณรงคสงเสริมการทองเที่ยวตลาดดอนหวาย
จัดทําวารสารเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวตลาดริมน้ําดอนหวาย
ไดแกคาปายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2549 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว.1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 68)

รวม
รวม
รวม
รวม

30,000
30,000
30,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

30,000

บาท
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แผนงานการเกษตร
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น
150,000 บาท แยกเปน
1.งานสงเสริมการเกษตร (321)
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
1) โครงการจัดฝกอบรม ศึกษาดูงาน เสริมสรางความรูดานเทคโนโลยี
การเกษตกรตางๆ ของกลุมเกษตรกรตําบลบางกระทึก
เพื่อจายเปนคาจัดฝกอบรมใหความรู ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีการ
เกษตรตางๆใหแกเกษตรกรตําบลบางกระทึก จํานวน 100 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 59)
หมวดคาวัสดุ
ประเภทคาวัสดุการเกษตร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชฯลฯ
ที่ใชในงานเทศบาลตําบลบางกระทึก
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)

รวม
รวม
รวม
รวม

120,000
120,000
80,000
80,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

80,000

บาท

รวม
รวม

40,000
40,000

บาท
บาท
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2.งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (322)
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
1) โครงการรณรงค ประชาสัมพันธสรางสํานึก รักษ - สิ่งแวดลอม
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ สนับสนุน สงเสริม กระตุน
จิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดลอม ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ในชุมชน เพื่อรักษาลําคลองในพื้นที่ตําบลบางกระทึก และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยการปลูกปาไม
ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 67)

รวม
รวม
รวม
รวม

30,000
30,000
30,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนงานการพาณิชย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น
3,300,000 บาท แยกเปน
2.งานกิจการประปา (332)
งบดําเนินการ
คาสาธารณูปโภค
ประเภทคาไฟฟากิจการประปา
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของงานกิจการประปา
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) จํานวน 1,573,853 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) จํานวน 426,147 บาท
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 72)

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,300,000
3,300,000
3,300,000
2,000,000
2,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนงานงบกลาง
ประมาณการรายจายตั้งไว
5,268,951 บาท แยกเปน
1.งบกลาง (411)
งบกลาง
งบกลาง
ประเภทคาชําระหนี้เงินตน
เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนเงินกูธนาคารกรุงไทย
จํากัด(มหาชน) ซึ้งกูเพื่อกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
บางกระทึกและสิ่งกอสรางประกอบ เปนรายป ครั้งที่ 1 ในปที่ 4
ของระยะเวลากูเงิน 20 ป โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล
บางกระทึกไดมีมติเห็นชอบใหเทศบาลฯ กูเงินเมื่อคราวประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2553 วันที่ 23 มีนาคม 2553 และผูวา
ราชการจังหวัดนครปฐมไดอนุมัติใหเทศบาลฯ กูเงินจากธนาคาร
กรุงไทย จํากัด(มหาชน) ตามหนังสือจังหวัดนครปฐม ที่
นฐ 0037.3/7318 ลงวันที่ 20 เมษายน 2553 ตามสัญญาเงินกู
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ - ลงวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 69)
ประเภทคาชําระดอกเบี้ย
เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคารกรุงไทย
จํากัด(มหาชน) ซึ้งกูเพื่อกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
บางกระทึกและสิ่งกอสรางประกอบ เปนรายเดือน ปที่ 4
ของระยะเวลากูเงิน 20 ป โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล
บางกระทึกไดมีมติเห็นชอบใหเทศบาลฯ กูเงินเมื่อคราวประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2553 วันที่ 23 มีนาคม 2553 และผูวา
ราชการจังหวัดนครปฐมไดอนุมัติใหเทศบาลฯ กูเงินจากธนาคาร
กรุงไทย จํากัด(มหาชน) ตามหนังสือจังหวัดนครปฐม ที่
นฐ 0037.3/7318 ลงวันที่ 20 เมษายน 2553 ตามสัญญาเงินกู
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ - ลงวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 69)

รวม
รวม
รวม
รวม

4,101,870
4,101,870
4,101,870
1,960,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

1,300,000

บาท
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ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รวม
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง
จํานวน 50 อัตรา
(1) พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 18 อัตรา รอยละ 5 ของคาจาง
(2) พนักงานจางทั่วไป จํานวน 32 อัตรา รอยละ 5 ของคาจาง
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

199,638

บาท

ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อเปนคาใชจายการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการในตําบล
บางกระทึก จํานวน 52 คน คนละ 500 บาทตอเดือน
เปนระยะเวลา 1 ปงบประมาณ
ตั้งจายจากเงินรายได(กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 63)

รวม

312,000

บาท

ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เพื่อเปนคาใชจายการสงเคราะหเบี้ยผูปวยเอดสในตําบล
บางกระทึก จํานวน 5 คน คนละ 500 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา
1 ปงบประมาณ
ตั้งจายจากเงินรายได(กองสวัสดิการสังคม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 63)

รวม

30,000

บาท

ประเภทเงินสํารองจาย
เพื่อจายในกรณีที่มีความจําเปน หรือไมสามารถคาดการณ
ไดลวงหนา หรือกรณีฉุกเฉินหรือเกิดเหตุสาธารณภัยไมไดตั้ง
งบประมาณไวหรือตั้งไวไมเพียงพอและมีความจําเปนตองชวยเงิน
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม

150,000

บาท

134
ประเภทรายจายตามขอผูกพัน
รวม
1) เงินทุนการศึกษา ตั้งไว 30,000 บาท
จํานวน
เพื่อจายเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย จํานวน 1 คน
ตั้งไว 30,000 บาท
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑวาดวย
การตั้งงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2550 และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 2216 ลงวันที3่ 1 ตุลาคม 2550 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 796 ลงวันที่ 11
เมษายน 2551 (เปนหนังสือที่ระบุวา อปท. สามารถตั้งงบประมาณ
เพื่อใหทุนการศึกษาไดกี่คน) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 71)

140,232
30,000

บาท
บาท

2) เงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทยรายป
โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําป ที่ผานมาของสมาชิกยกเวนเงินกู
เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท แตจะตองไมนอยกวา
รอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับดังกลาว แตทั้งนี้ตองไมเกิน
750,000 บาท (ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล แหงประเทศไทย
พ.ศ.2545 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547)
ขอ 16) (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550(ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 และ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2554

70,232

บาท

สูตร : รายรับไมรวมเงินอุดหนุน ป 55

= 42054503.33 X 0.00167
= 70,232

ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 70)

135
3) คาใชจายในการจัดจราจร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแผงชุดจุดตรวจทรงสามเหลี่ยมแบบมีไฟฟา
และเคลื่อนที่ได และเสื้อสะทอนแสง กระบองไฟ ไฟฉาย กรวยยาง
แผงเหล็ก ปายไฟตั้งจุดตรวจ กระจกทางโคง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคาใชจายในการจัดการจราจร
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 73)
ประเภทเงินชวยพิเศษ
รวม
เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางซึ่งถึงแกความตายและมีสิทธิไดรับประโยชน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเรื่อง
การจําแนกรายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่นและ
เงินคาจางของพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางและขอ 72 ตามประกาศ
ก.ท.จ.นครปฐมลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง และพระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน
เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 หรือตามระเบียบ
กฏหมายตางๆที่กําหนดใหเทศบาลจาย
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

2.บําเหน็จ/บํานาญ
รวม
งบกลาง
รวม
งบกลาง
รวม
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
รวม
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น อัตรารอยละสองของประมาณการรายรับทั้งหมด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2546 ขอ 7 และ 8 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2500 ยกเวนรายรับประเภทเงินพันธบัตร และเงินอุดหนุน
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

40,000

บาท

10,000

บาท

1,167,081
1,167,081
1,167,081
825,098

บาท
บาท
บาท
บาท

136
ประเภทเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ
เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ ของเทศบาลตําบล
บางกระทึก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพ
ผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม

1,213

บาท

ประเภทเงินบําเหน็จลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จลูกจางประจํา ของเทศบาลตําบล
บางกระทึก ที่ออกจากงานราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ณ 30
กันยายน 2556 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจาง
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม

127,930

บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ตําบลบางกระทึก เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
การฟนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จําเปนตอ
สุขภาพและการดํารงชีวิต ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติเรื่อง กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคการ
บริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2552 โดยสมทบ
เงินเขากองทุนหลักประกันสุขภาพ ไมนอยกวาอัตรารอยละของคา
บริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ(เงินสมทบของเทศบาลตองไมนอยกวารอยละ 50)
ตั้งจายจากเงินรายได(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) หนา 61)

รวม

212,840

บาท

