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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทาบอ
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลเมืองท!าบ!อ จะไดเสนอร!างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ!ายประจําป*ต!อสภาเทศบาลเมืองท!าบ!ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลเมืองท!าบ!อ จึง
ขอชี้แจงใหท!านประธานและสมาชิกทุกท!านไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในป*งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต!อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในป*งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 เทศบาลเมืองท!าบ!อ มีสถานะ
การเงินดังนี้
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 93,140,154.30 บาท
1.1.2 เงินสะสม 48,099,568.46 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 23,054,303.09 บาท
1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบก!อหนี้ผูกพันและยังไม!ไดเบิกจ!าย จํานวน 1 โครงการ
รวม 98,000 บาท
1.2 เงินกูคงคางเงินตน 32,263,600 บาท ดอกเบี้ย 8,275,571.45 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 99,608,003.57 บาท ประกอบด8วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค!าธรรมเนียม ค!าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยAสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให8โดยระบุวัตถุประสงค= - บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 66,500,034.85 บาท ประกอบด8วย
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค!าจางประจํา และค!าจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดค!าตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดค!าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค!าครุภัณฑA ที่ดินและสิ่งก!อสราง)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให8โดยระบุวัตถุประสงค=
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน8าที่ จํานวน

2,865,305.18
997,130.50
2,375,743.13
2,318,357.59
42,558,715.17
48,492,752.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,495,747.62
31,958,774.00
24,274,923.23
699,330.00
7,071,260.00
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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3. งบเฉพาะการ
3.1 ประเภทกิจการ เทศพาณิชย= กิจการ ประปา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริง 8,153,482.07 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายจายจริง 7,000,326.25 บาท
จํานวน 1,637,914.06 บาท

3.2 ประเภทกิจการ เทศพาณิชย= กิจการ สถานธนานุบาล
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริง 4,350,789.01 บาท รายจายจริง 1,552,493.62 บาท
กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ
จํานวน 25,882,413.36 บาท
กําไรสุทธิ
จํานวน 2,798,295.39 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
จํานวน
1,086.45 บาท
ทรัพยAจํานํา
จํานวน 41,310,000.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ป 2556

รายได8จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
2,895,598.55
หมวดค!าธรรมเนียม ค!าปรับ และใบอนุญาต
1,354,403.30
หมวดรายไดจากทรัพยAสิน
2,905,505.93
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยA
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
3,166,216.30
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายได8จัดเก็บเอง
10,321,724.08
รายได8ที่รัฐบาลเก็บแล8วจัดสรรให8องค=กรปกครอง
สวนท8องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
57,844,581.96
รวมรายได8ที่รัฐบาลเก็บแล8วจัดสรรให8
องค=กรปกครองสวนท8องถิ่น
รายได8ที่รัฐบาลอุดหนุนให8องค=กรปกครองสวนท8องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
46,748,916.00
รวมรายได8ที่รัฐบาลอุดหนุนให8องค=กรปกครอง
สวนท8องถิ่น
รวม 114,915,222.04

ประมาณการ
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

2,760,000
1,041,000
2,189,000
2,610,000
8,600,000

2,760,000
1,041,000
2,189,000
1,200,000
1,410,000
8,600,000

49,400,000

49,400,000

58,000,000

58,000,000

51,000,000

52,000,000

51,000,000

52,000,000

109,000,000

110,000,000
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
2.2 รายจาย
รายจาย

รายจายจริง
ป 2556

จายจากงบประมาณ
งบกลาง
6,326,298.76
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค!าจางประจํา และ
37,396,099.00
ค!าจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดค!าตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
41,280,352.54
และหมวดค!าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค!าครุภัณฑAที่ดินและสิ่งก!อสราง)
17,612,530.00
งบรายจ!ายอื่น (หมวดรายจ!ายอื่น)
38,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
5,575,321.54
รวมจายจากงบประมาณ 108,228,601.84

ประมาณการ
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

6,852,610
45,022,710

7,762,612
48,424,737

41,177,980

37,305,551

8,490,700
30,000
7,426,000
109,000,000

8,552,100
30,000
7,925,000
110,000,000
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สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
ด8าน

ยอดรวม

ด8านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด8านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะหA
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด8านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชยA งานกิจการสถานธนานุบาล
แผนงานการพาณิชยA งานกิจการประปา
ด8านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

31,387,421
350,000
41,808,990
13,770,357
2,959,360
600,000
1,110,000
2,110,000
8,141,260
8,013,223
11,512,000
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

7,762,612
129,525,223
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ
งาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝJายการเมือง)
เงินเดือน (ฝJายประจํา)
ค!าจางประจํา
ค!าจางชั่วคราว
งบดําเนินงาน
ค!าตอบแทน
ค!าใชสอย
ค!าวัสดุ
ค!าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค!าครุภัณฑA
ที่ดินและสิ่งก!อสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รายจ!ายอื่น
รวม

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

4,260,000
3,264,800
1,025,000
3,624,000

1,982,800
394,240
972,920

1,820,280
203,910
1,204,280

4,260,000
7,067,880
1,623,150
5,801,200

1,392,600
3,680,191
1,045,000
190,000

96,000
435,000
185,000
-

107,000
1,030,000
280,000
1,800,000

1,595,600
5,145,191
1,510,000
1,990,000

965,300
1,200,000

55,100
20,000

84,000
-

1,104,400
1,220,000

-

-

40,000

งานบริหารทั่วไป

40,000
30,000
20,716,891

4,141,060

6,529,470

30,000
31,387,421
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ

งาน

งบดําเนินงาน
ค!าใชสอย
ค!าวัสดุ
งบลงทุน
ค!าครุภัณฑA
ที่ดินและสิ่งก!อสราง
รวม

รวม

150,000
200,000

150,000
200,000

350,000

350,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน
ค!าจางประจํา
ค!าจางชั่วคราว
งบดําเนินงาน
ค!าตอบแทน
ค!าใชสอย
ค!าวัสดุ
ค!าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค!าครุภัณฑA
ที่ดินและสิ่งก!อสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รวม

1,344,960
944,000

12,874,270
324,000

14,219,230
1,268,000

120,000
545,000
110,000

8,908,800
5,972,960
440,000

120,000
9,453,800
6,082,960
440,000

2,500,000

1,025,000
2,500,000

6,700,000
37,720,030

6,700,000
41,808,990

1,025,000
รวม

งานกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

4,088,960

-
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
แผนงานสาธารณสุข
งบ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
งาน
สาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน
ค!าจางประจํา
ค!าจางชั่วคราว
งบดําเนินงาน
ค!าตอบแทน
ค!าใชสอย
ค!าวัสดุ
งบลงทุน
ค!าครุภัณฑA
ค!าที่ดินและสิ่งก!อสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งานศูนย=บริการ
สาธารณสุข

รวม

1,114,090
1,178,107
4,827,160

-

-

1,114,090
1,178,107
4,827,160

152,000
2,330,000
1,844,000

-

-

152,000
2,330,000
1,844,000

690,000
550,000

-

-

690,000
550,000

500,000
13,185,357

300,000
300,000

285,000
285,000

1,085,000
13,770,357
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
แผนงานสังคมสงเคราะห=
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน
ค!าจางประจํา
ค!าจางชั่วคราว
งบดําเนินงาน
ค!าตอบแทน
ค!าใชสอย
ค!าวัสดุ
งบลงทุน
ค!าครุภัณฑA

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห=
1,184,240
600,400
518,120

งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห=
-

75,000
360,000
125,000
รวม

76,600
2,939,360

รวม
1,184,240
600,400
518,120

20,000
20,000

75,000
380,000
125,000
76,600
2,959,360
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
แผนงานสร8างความเข8มแข็งของชุมชน
งบ

งาน

งบดําเนินงาน
ค!าใชสอย
รวม

งานบิหารทั่วไปเกี่ยวกับสร8าง
ความเข8มแข็งของชุมชน
270,000
270,000

งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เข8มแข็งของชุมชน
840,000
840,000

รวม
1,110,000
1,110,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
แผนงานเคหะชุมชน
งบ

งาน

งบดําเนินงาน
ค!าวัสดุ
งบอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานไฟฟHาถนน

รวม

500,000

500,000

100,000
600,000

100,000
600,000

15

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ

งาน

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

280,000
280,000

งบดําเนินงาน
ค!าใชสอย

งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท8องถิ่น
1,830,000
1,830,000

รวม
2,110,000
2,110,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ

งบบุคลากร
เงินเดือน
ค!าจางชั่วคราว
งบดําเนินงาน
ค!าตอบแทน
ค!าใชสอย
ค!าวัสดุ
งบลงทุน
ค!าครุภัณฑA
ที่ดินและสิ่งก!อสราง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานกอสร8างโครงสร8าง
พื้นฐาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
1,634,920
3,128,240

-

1,634,920
3,128,240

128,000
644,000
1,220,000

-

128,000
644,000
1,220,000

51,000
1,170,000
1,221,000

216,100
1,170,000
8,141,260

165,100
รวม

รวม

6,920,260
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
แผนงานการพาณิชย=
งาน

งบ

งบกลาง
งบบุคลากร
- เงินเดือนและค!าจางประจํา
- ค!าจางพนักงานจาง
งบดําเนินงาน
- ค!าตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- ค!าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค!าครุภัณฑAที่ดินและสิ่งก!อสราง
งบรายจายอื่น
- รายจ!ายอื่น
รายจายจากกําไรสุทธิ
รวม

งานกิจการประปา

งานสถานธนานุบาล

รวม

505,240

1,559,003

2,064,243

776,032
1,356,898

935,520
-

1,711,552
1,356,898

4,892,830
3,468,000

1,388,400
81,000

6,281,230
3,549,000

513,000

-

513,000

11,512,000

49,300
4,000,000
8,013,223

49,300
4,000,000
19,525,223

18

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ

งบกลาง
งบกลาง
รวม

งานงบกลาง
7,762,612
7,762,612

รวม
7,762,612
7,762,612
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คาใช8จายในการบริหารงานบุคคล
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
เงินเพิ่มต!างๆของพนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหน!งผูบริหาร
ค!าจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มต!างๆของลูกจางประจํา
ค!าตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มต!างๆของพนักงานจาง
ค!าเช!าบาน
เงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช!วยเหลือบุตร
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส!วนทองถิ่น
เงินประโยชนAตอบแทนอื่น (โบนัส)
เงินช!วยเหลือค!าครองชีพผูรับบํานาญ
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
รวม

จํานวนเงิน ( บาท )
11,050,470
741,220
554,400
3,318,567
83,090
10,532,960
4,685,760
402,000
200,000
600
1,020,000
900,000
1,000,000
600,000
600,000
35,689,067

หมายเหตุ

ค!าใชจ!ายในการบริหารงานบุคคล ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2558 คิดเปKนรอยละ 36.87 ของ
งบประมาณรายจ!ายประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2558 ( 35,689,067*100/96,801,730 )
หมายเหตุ ในการคํานวณค!าใชจ!ายในการบริหารงานบุคคล เทศบาลเมืองท!าบ!อไม!นํางบบุคลากรครู ซึ่งเปKนเงิน
อุดหนุนทั่วไปดานการศึกษามารวมคํานวณค!าใชจ!ายในการบริหารงานบุคคล
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
โดยที่เปKนการสมควรตั้งงบประมาณรายจ!ายประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปNจจุบัน มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองท!าบ!อ และโดยอนุมัติของผูว!าราชการจังหวัดหนองคาย
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว!า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ!ายประจําป*งบประมาณ พ.ศ.
2558”
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแต!วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เปKนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจ!ายประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปKนจํานวนเงินทั้งสิ้น 129,525,223
บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจ!ายทั่วไป จ!ายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปKนจํานวนรวมทั้งสิ้น 110,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด8านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด8านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะหA
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด8านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด8านการดําเนินงานอื่น
งบกลาง

31,387,421
350,000
41,808,990
13,770,357
2,959,360
1,110,000
600,000
2,110,000
8,141,260
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

7,762,612
110,000,000

21

ขอ 5 งบประมาณรายจ!ายเฉพาะการประปา จ!ายจากรายได เปKนจํานวนรวมทั้งสิ้น 11,512,000 บาท ดังนี้
งบ
ยอดรวม
งบกลาง
505,240
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค!าจางประจํา และค!าจางชั่วคราว)
2,132,930
งบดําเนินงาน (หมวดค!าตอบแทน ใชสอยและวัสดุและหมวดค!าสาธารณูปโภค)
8,360,830
งบลงทุน (หมวดค!าครุภัณฑAที่ดินและสิ่งก!อสราง)
513,000
รวมรายจาย
11,512,000
ขอ 6 งบประมาณรายจ!ายเฉพาะการสถานธนานุบาล จ!ายจากรายได เปKนจํานวนรวมทั้งสิ้น 8,013,223 บาท ดังนี้
งบ
ยอดรวม
งบกลาง
1,559,003
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค!าจางประจํา และค!าจางชั่วคราว)
935,520
งบดําเนินงาน (หมวดค!าตอบแทน ใชสอยและวัสดุและหมวดค!าสาธารณูปโภค)
1,469,400
งบลงทุน (หมวดค!าครุภัณฑAที่ดินและสิ่งก!อสราง)
งบรายจ!ายอื่น (หมวดรายจ!ายอื่น)
49,300
รายจ!ายจากกําไรสุทธิ
4,000,000
รวมรายจาย
8,013,223
ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรีเมืองท!าบ!อ ปฏิบัติการเบิกจ!ายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ให
เปKนไปตามระเบียบการเบิกจ!ายเงินของเทศบาล
ขอ 8 ใหนายกเทศมนตรีเมืองท!าบ!อมีหนาที่รักษาการใหเปKนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่.................

................

(ลงนาม)..
(นายประพาส นครภักดี)
ตําแหน!ง นายกเทศมนตรีเมืองท!าบ!อ
อนุมัติ/เห็นชอบ
(ลงนาม)..
(นายวิรัตนA ลิ้มสุวัฒนA)
ตําแหน!ง ผูว!าราชการจังหวัดหนองคาย

...
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
รายรับจริง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได8จากทรัพย=สิน
หมวดรายได8จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย=
หมวดรายได8เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ป 2553

ป 2554

ป 2555

2,210,730.10
6,308,330.30
2,871,440.29
349,124.30
50,334,412.00
26,823,289.00
88,897,325.99

2,448,108.65
1,253,293.95
2,649,455.72
5,013,539.78
47,513,255.25
30,642,808.00
89,520,461.35

2,620,823.80
1,515,178.71
2,586,782.20
4,584,112.64
51,090,184.51
30,698,357.00
93,095,438.86

ป 2556

ป 2557

2,895,598.55 2,760,000.00
1,354,403.30 1,041,000.00
2,905,505.93 2,189,000.00
3,166,216.30 2,610,000.00
57,844,581.96 49,400,000.00
46,748,916.00 51,000,000.00
114,915,222.04 109,000,000

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2558
(%)
0.00
2,760,000.00
0.00
1,041,000.00
0.00
2,189,000.00
+100.00
1,200,000.00
-46.00
1,410,000.00
0.00 49,400,000.00
1.96 52,000,000.00
0.91 110,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอ ทาบอ จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

110,000,000 บาท แยกเปMน
รายได8จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการไวเท!ากับป*ที่ผ!านมา
ภาษีบํารุงทองที่
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ภาษีปRาย
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
อากรการฆ!าสัตวA
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
ค!าธรรมเนียมโรงฆ!าสัตวA
ประมาณการไวลดลงจากป*ที่ผ!านมา
ค!าธรรมเนียมโรงพักสัตวA
ประมาณการไวเพื่อรองรับกับรายไดที่จะจัดเก็บ
ค!าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าธรรมเนียมปUด โปรย ติดตั้งแผ!นประกาศหรือแผ!นปลิวเพื่อการโฆษณา
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชยA
ประมาณการไวเพื่อรองรับรายไดที่จะจัดเก็บ

รวม
จํานวน

2,760,000 บาท
1,700,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

840,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รวม
จํานวน

1,041,000 บาท
183,400 บาท

จํานวน

36,600 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท
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ค!าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย
ประมาณการไวเพื่อรองรับรายไดที่จะจัดเก็บ
ค!าปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการไวเพื่อรองรับรายไดจากตํารวจ
ค!าปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น
ประมาณการไวลดลงจากป*ที่ผ!านมา
ค!าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปKนอันตรายต!อสุขภาพ
ประมาณการไวเพื่อรองรับกับรายไดที่จะจัดเก็บ
ค!าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน!ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าใบอนุญาตจําหน!ายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
หมวดรายได8จากทรัพย=สิน
ค!าเช!าที่ดิน
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าเช!าหรือบริการสถานที่
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ดอกเบี้ย
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
เงินปNนผลหรือเงินรางวัลต!างๆ
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
หมวดรายได8จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย=
เงินช!วยเหลือจากสถานธนานุบาล
ประมาณการไวเพื่อรองรับรายไดจากสถานธนานุบาล

จํานวน

229,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

31,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

13,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

รวม
จํานวน

2,189,000 บาท
200,000 บาท

จํานวน

1,370,000 บาท

จํานวน

618,750 บาท

จํานวน

250 บาท

รวม
จํานวน

1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
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หมวดรายได8เบ็ดเตล็ด
รวม
เงินที่มีผูอุทิศให
จํานวน
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าขายแบบแปลน
จํานวน
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน
ประมาณการไวนอยกว!าป*ที่ผ!านมา
รายได8ที่รัฐบาลเก็บแล8วจัดสรรให8องค=กรปกครองสวนท8องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
ภาษีมูลค!าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
จํานวน
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ภาษีสุรา
จํานวน
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ภาษีสรรพสามิต
จํานวน
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าภาคหลวงแร!
จํานวน
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าภาคหลวงปUโตรเลียม
จํานวน
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
ค!าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จํานวน
ประมาณการไวเท!าเดิมกับป*ที่ผ!านมา
รายได8ที่รัฐบาลอุดหนุนให8องค=กรปกครองสวนท8องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถ!ายโอน
จํานวน
เลือกทํา
ประมาณการไวมากกว!ากับป*ที่ผ!านมาเพื่อรองรับเงินอุดหนุน

1,410,000 บาท
10,000 บาท
100,000 บาท
1,300,000 บาท
49,400,000 บาท
37,000,000 บาท
100,000 บาท
2,850,000 บาท
6,250,000 บาท
100,000 บาท
200,000 บาท
2,900,000 บาท
52,000,000 บาท
52,000,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
รายจายจริง
ป 2553
แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานการสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะหA
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวมทุกแผนงาน

ป 2554

ป 2555

ป 2556

5,132,460.18
4,594,817.02
5,303,072.83
6,326,298.76
33,542,943.71 34,648,848.79 34,186,880.90 31,724,139.84
18,689,622.76 18,719,148.22 19,031,224.44 28,550,596.74
13,956,977.17 11,533,444.57 11,311,329.21 12,656,830.00
1,852,846.67
2,980,236.91
3,292,864.06
2,749,754.00
394,450.00
759,638.00
2,356,513.00
1,377,100.00
1,893,394.00
2,414,627.00
8,828,892.57 13,927,634.07 12,620,276.11 23,046,716.50
84,360,256.06 87,781,229.58 88,033,491.55 108,228,601.84

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)
6,852,610.00 +13.28
32,907,180.00
-5.46
710,000.00 -50.10
36,115,090.00 +15.77
14,186,740.00
-2.93
3,046,490.00
-2.94
+100.00
955,000.00 -37.00
2,155,000.00
-2.13
12,071,890.00 -32.56
109,000,000.00
0.91

ป 2558
7,762,612
1,387,421
350,000
41,808,990
13,770,357
2,959,360
1,110,000
600,000
2,110,000
8,141,260
110,000,000
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รายจายจริง
ป 2553
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ!ายอื่น

5,132,460.18
23,239,480.00
35,237,586.88
12,555,565.00
4,842,927.00
3,352,237.00
รวมทุกงบ 84,360,256.06

ป 2554

ป 2555

ป 2556

4,594,817.02 5,303,072.83
6,326,298.76
23,242,041.00 25,741,196.00 37,396,099.00
42,909,599.23 45,202,572.07 41,280,352.54
11,759,290.00 6,921,060.00 17,612,530.00
5,275,482.33 4,865,590.65
5,575,321.54
38,000.00
87,781,229.58 88,033,491.55 108,228,601.84

ประมาณการ
ยอด
ป 2557
ตาง
ป 2558
(%)
6,852,610.00 +12.55
7,762,612
45,022,710.00 +4.84
48,424,737
42,077,980.00 -10.78
37,305,551
7,590,700.00 +12.01
8,552,100
7,426,000.00 +6.72
7,925,000
30,000.00
0
30,000
109,000,000.00
0
110,000,000

28

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป*งบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองท!าบ!อ
อําเภอ ท!าบ!อ จังหวัดหนองคาย
งบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น....110,000,000... บาท
จ!ายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปKน
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 7,762,612 บาท จายจากรายได8จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปMน
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม
7,762,612
งบกลาง
รวม
7,762,612
งบกลาง
รวม
7,762,612
ค!าชําระหนี้เงินตน
จํานวน
1,734,704
เพื่อจ!ายเปKนค!าชําระหนี้เงินตนที่เทศบาลไดกูเงินกองทุนส!งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) มาใชในการดําเนินกิจการต!างๆ ตาม
สัญญากูเงิน เลขที่ 1126/133/2555 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
2555 (งวดที่ 1) ตั้งจ!ายจากเงินรายได
ค!าชําระดอกเบี้ย
จํานวน
967,908
เพื่อจ!ายเปKนค!าชําระดอกเบี้ยที่เทศบาลไดกูเงินกองทุนส!งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) มาใชในการดําเนินกิจการต!างๆ ตาม
สัญญากูเงิน เลขที่ 1126/133/2555 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
2555 (งวดที่ 1) ตั้งจ!ายจากเงินรายได
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน
1,020,000
เพื่อจ!ายเปKนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจางตาม
อัตราทางราชการกําหนดไวสําหรับพนักงานจาง
ตั้งจ!ายจากเงินรายได จํานวน 1,000,000 บาท
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,000 บาท
เบี้ยยังชีพผูปJวยเอดสA
จํานวน
120,000
เพื่อจ!ายเปKนเงินสงเคราะหAเบี้ยยังชีพผูปJวยเอดสA ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว!าดวยการจ!ายเงินสงเคราะหAเพื่อการยังชีพ
ขององคAกรปกครองส!วนทองถิ่น ด!วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธA 2550 ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
สํารองจ!าย
จํานวน
1,000,000
เพื่อจ!ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนเปKนส!วนรวมที่จําเปKน ฉุกเฉิน เร!งด!วน
ซึ่งไม!สามารถคาดการณAไดล!วงหนา ตั้งจ!ายจากเงินรายได

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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รายจ!ายตามขอผูกพัน
จํานวน
1. ค!าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห!งประเทศไทย จํานวน
120,000 บาท เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห!ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตแห!งประเทศ
ไทย พ.ศ.2545 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมจนถึงปNจจุบัน ขอ 16
ซึ่งกําหนดใหสมาชิกสามัญตองชําระค!าบํารุงใหแก!สมาคมสันนิบาต
เทศบาลเปKนรายป* ตามเกณฑAที่ที่ประชุมใหญ!เปKนผูกําหนด โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจําป*ที่ผ!านมา (ยกเวนเงินกู เงินจ!าย
ขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต!จะตองไม!นอยกว!ารอยละเศษ
หนึ่งส!วนหกของงบประมาณรายรับดังกล!าว ทั้งนี้ไม!เกินเจ็ดแสน
หาหมื่นบาทและเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองคายเปKน
รายป* ตามเกณฑAที่ที่ประชุมใหญ!เปKนผูกําหนด ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได
2. ค!าใชจ!ายในการจัดการจราจร จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายเกี่ยวกับการจัดการดานจราจร เช!น ค!า
จัดซื้อเครื่องหมายจราจร แปรงทาสี แผ!นปRายจราจร แผงเหล็ก
สําหรับกั้นจราจร ทินเนอรA กรวยยางสีสะทอนแสง แผงสัญญาณ
ไฟหยุดตรวจ หลอดไฟ สายไฟต!างๆ และปรับปรุง ซ!อมแซม
อุปกรณAสัญญาณไฟจราจรที่ชํารุดใหอยู!ในสภาพในการใชงานได
อย!างปกติ เช!น สีสําหรับซ!อมแซมเสนจราจร เปKนตน และ
อุปกรณAอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการจัดการ
จราจร ตั้งจ!ายจากเงินรายได
3. เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ จํานวน 550,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินสมทบเขากองทุนประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห!งชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑA เพื่อสนับสนุนใหองคAกรปกครองส!วน
ทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ตั้งจ!ายจากเงินรายได
เงินช!วยพิเศษ
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยพิเศษใหแก!พนักงานจางที่ตายในระหว!างรับ
ราชการ โดยจ!ายเปKนจํานวนสามเท!าของอัตราค!าตอบแทนปกติทั้ง
เดือนในเดือนสุดทายก!อนถึงแก!ความตาย ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ตั้งจ!ายจากเงินรายได

770,000 บาท

50,000 บาท

30

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส!วนทองถิ่น (กบท.)
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส!วน
ทองถิ่น (กบท.) ตามกฎหมายกําหนดไว โดยคํานวณจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ!ายประจําป* ไม!รวม
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน
สําหรับเทศบาล คํานวณรอยละสอง ตั้งจ!ายจากเงินรายได
เงินช!วยค!าครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.)
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพพนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ
ใหกับขาราชการบํานาญผูมีสิทธิ์ ตามจํานวนที่จะตองจ!ายจริงซึ่งใน
ปNจจุบันเทศบาลจะตองจ!ายเงินประเภทนี้ใหแก!พนักงานเทศบาล
ผูรับบํานาญ โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนเงินบําเหน็จลูกจางประจําของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ตั้งจ!ายจากเงินรายได

900,000 บาท

600,000 บาท

600,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป*งบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองท!าบ!อ
อําเภอ ท!าบ!อ จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 20,716,891 บาท จายจากรายได8จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปMน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม
20,716,891
งบบุคลากร
รวม
12,173,800
เงินเดือน (ฝOายการเมือง)
รวม
4,260,000
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
954,000
เพื่อจ!ายเปKนเงินเดือนของผูบริหารทองถิ่น ไดแก!
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!าดวยเงินเดือน โดยคํานวณตั้งจ!าย
ไวไม!เกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 30,000 บาท เพื่อ
จ!ายเปKนเงินเดือนใหแก! นายกเทศมนตรี จํานวน 360,000 บาท
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา อัตราเดือนละ
16,500 บาท เพื่อจ!ายเปKนเงินเดือนใหแก! รองนายกเทศมนตรี
จํานวน 594,000 บาท
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินค!าตอบแทนประจําตําแหน!งนายก/รองนายก
จํานวน
312,000
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนประจําตําแหน!งนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว!าดวยเงินเดือน โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน
12 เดือน ดังนี้
(1) ค!าตอบแทนประจําตําแหน!งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ
8,000 บาท เปKนเงิน 96,000 บาท
(2) ค!าตอบแทนประจําตําแหน!งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3
อัตรา อัตราเดือนละ 6,000 บาท เปKนเงิน 216,000 บาท
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
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เงินค!าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแก!
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!าดวยเงินเดือน โดยคํานวณตั้งจ!าย
ไวไม!เกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) ค!าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 8,000
บาท เปKนเงิน 96,000 บาท
(2) ค!าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา
อัตราเดือนละ 6,000 บาท เปKนเงิน 216,000 บาท
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินค!าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว!าดวยเงินเดือน โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน
12 เดือน ดังนี้
(1) ค!าตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือนละ 10,500 บาท เปKน
เงิน 126,000 บาท
(2) ค!าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา
อัตราเดือนละ 7,500 บาท เปKนเงิน 180,000 บาท
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินค!าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท!าบ!อ
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราที่
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!าดวยเงินเดือน โดย
คํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) ค!าตอบแทนประธานสภา อัตราเดือนละ 16,500 บาท
เปKนเงิน 198,000 บาท
(2) ค!าตอบแทนรองประธานสภา อัตราเดือนละ 13,500 บาท
เปKนเงิน 162,000 บาท
(3) ค!าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 16 อัตรา อัตรา
เดือนละ 10,500 บาท เปKนเงิน 2,016,000 บาท
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินเดือน (ฝOายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ!ายเปKนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก!พนักงาน
เทศบาลในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 9 อัตรา ตาม
ตําแหน!งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน
12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต!าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

312,000 บาท

จํานวน

306,000 บาท

จํานวน

2,376,000 บาท

รวม
จํานวน

7,913,800 บาท
2,900,000 บาท

จํานวน

188,400 บาท
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- เงินเพิ่มค!าครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงาน
เทศบาลในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ
และหลักเกณฑAที่กําหนดไว จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (สํานักปลัดเทศบาล)
- เงินเพิ่มคุณวุฒิ จํานวน 34,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแก!พนักงานเทศบาลในสังกัด
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ที่มีสิทธิไดรับตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑA
และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองว!าคุณวุฒินั้นเปKนคุณสมบัติเฉพาะตําแหน!งที่ไดรับ
การแต!งตั้ง ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
- เงินเพิ่มค!าตอบแทนรายเดือน จํานวน 134,400 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินเพิ่มค!าตอบแทนรายเดือนของผูบริหารตําแหน!ง
นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8 จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ
5,600 บาท โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!าย
จากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
- เงินค!าตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาล จํานวน 10,000
บาท เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลที่อัตรา
เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเต็มขั้นที่ไม!สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือน
ได ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินประจําตําแหน!ง
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนเงินประจําตําแหน!งของผูบริหารตําแหน!ง
นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8 อัตราเดือนละ 5,600 บาท
จํานวน 2 อัตรา และระดับ 7 เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1
อัตรา เปKนเงิน 176,400 บาท โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12
เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
ค!าจางลูกจางประจํา
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!ลูกจางประจําสังกัดสํานักปลัดเทศบาล
พรอมเงินปรับปรุงประจําป* จํานวน 5 อัตรา ตามบัญชี
กําหนดตําแหน!งที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยคํานวณตั้ง
จ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต!าง ๆของลูกจางประจํา
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่อัตราค!าจางถึง
ขั้นสูงของอันดับเต็มขั้นที่ไม!สามารถเลื่อนขั้นค!าจางได ตั้งจ!าย
จากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

176,400 บาท

1,000,000 บาท

25,000 บาท
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ค!าตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
- ค!าจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1,650,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!พนักงานจางตามภารกิจสังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 19 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน
12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
- ค!าจางพนักงานจางทั่วไป จํานวน 792,240 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!พนักงานจางทั่วไปสังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 12 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน
12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต!าง ๆของพนักงานจาง
จํานวน
- ค!าครองชีพพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 640,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงานจาง
ตามภารกิจสังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 19 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(สํานักปลัดเทศบาล)
- ค!าครองชีพพนักงานจางทั่วไป 531,760 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงานจาง
ทั่วไปสังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(สํานักปลัดเทศบาล)
- ค!าตอบแทนพิเศษพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจาง กรณี
ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงาน และปริมาณ
งานในระดับดีเด!น ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
ค!าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปKนประโยชนAแก!องคAกรปกครองส!วน
จํานวน
ทองถิ่น
- เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปKนประโยชนAแก!
องคAกรปกครองส!วนทองถิ่น จํานวน 80,000 บาท ตามที่ไดรับ
มอบหมาย เช!น ค!าตอบแทน ค!าเบี้ยประชุมแก!คณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน!งสายงานผูบริหาร เงินรางวัล
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก!คณะกรรมการ ขาราชการ หรือ
พนักงานส!วนทองถิ่น เปKนผูดําเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบ
เปลี่ยนสายงาน ค!าตอบแทนเงินรางวัลการจับกุมผูกระทําผิด
ค!าตอบแทน อปพร. ค!าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง
ฯลฯ ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
- เพื่อจ!ายเปKนเงินประโยชนAตอบแทนอื่นเปKนกรณีพิเศษ (เงิน

2,442,240 บาท

1,181,760 บาท

6,307,791 บาท
1,392,600 บาท
1,080,000 บาท
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รางวัลประจําป*) จํานวน 1,000,000 บาท ใหแก! พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ของเทศบาลเมืองท!าบ!อที่ผ!านเกณฑAการประเมินและมีสิทธิไดรับ
เงินประโยชนAตอบแทนอื่นเปKนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป*)
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
ค!าเบี้ยประชุม
เพื่อจ!ายเปKนค!าเบี้ยประชุมใหแก!คณะกรรมการสภาเทศบาลใน
การประชุม ที่มีมติแต!งตั้งใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกิจการงานของ
สภาเทศบาล และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (สํานักปลัดเทศบาล)
ค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต!างๆ
ใหแก! พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ไดรับ
คําสั่งใหช!วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเปKนงานเร!งด!วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม!อาจทําในเวลาราชการได
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
ค!าเช!าบาน
เพื่อจ!ายเปKนค!าเช!า/เช!าซื้อบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบและหลักเกณฑAที่กําหนด ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าช!วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก!พนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินช!วยเหลือบุตร
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าช!วยเหลือบุตร ใหแก!พนักงานเทศบาล และ
ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (สํานักปลัดเทศบาล)
คาใช8สอย
รายจ!ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
1. ค!าจางเหมาบริการ จํานวน 1,342,821 บาท
เพื่อจ!ายเปKนรายจ!ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เช!น ค!ารับ
วารสาร ค!าเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ ค!าซักฟอก ค!าตักสิ่ง
ปฏิกูล ค!าระวางบรรทุก ค!าเช!าทรัพยAสิน ค!าลงทะเบียน
ส.ท.ท. ค!าเช!าเครื่องถ!ายเอกสาร ค!าธรรมเนียมและ
ค!าลงทะเบียนต!างๆ ค!าเบี้ยประกัน ค!าจางแรงงาน
บุคคลภายนอกใหทํางานอย!างใดอย!างหนึ่ง หรือจางเหมา

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

162,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

600 บาท

รวม
จํานวน

3,680,191 บาท
1,510,191 บาท
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แรงงานตามภารกิจของสํานักปลัดเทศบาล ค!าจางแรงงาน
ดําเนินการก!อสราง ปรับปรุง ซ!อมแซมบานใหกับประชาชน
ผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูยากจน ตามโครงการบานทองถิ่น
ไทย เทิดไทองคAราชัน 84 พรรษา ค!าจางเหมาบริการต!าง ๆ
ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักปลัดเทศบาล)
2 ค!าจางเหมาบํารุงและซ!อมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอรAสําหรับ
งานทะเบียนราษฎร จํานวน 167,370 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางเหมาบํารุงและซ!อมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอรAสําหรับงานทะเบียนราษฎรใหสามารถใชงานได
ตามปกติของงานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาลเมืองท!าบ!อ
ระยะเวลาสัญญา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
รายจ!ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
1. ค!ารับรองในการเลี้ยงรับรองบุคคล หรือคณะบุคคล จํานวน
300,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าอาหาร ค!าเครื่องดื่ม ค!าของขวัญ
ค!าพิมพAเอกสาร ค!าใชจ!ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวมทั้ง
ค!าบริการดวย และค!าใชจ!ายอื่น ซึ่งจําเปKนตองจ!ายที่เกี่ยวกับ
การรับรองเพื่อเปKนค!ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งร!วมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(ซึ่งตั้งจ!ายไม!เกินป*ละ 1 % ของรายไดจริงของป*งบประมาณที่
ล!วงมา โดยไม!รวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงิน
จ!ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให (ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
2. ค!าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองค!าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปKนตองจ!ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแต!งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
องคAกรปกครองส!วนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (ตามนัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

400,000 บาท

37

3. ค!าใชจ!ายในการจัดงานอื่นๆ จํานวน
80,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในพิธีการทางศาสนาและประเพณี
ต!างๆ ค!าใชจ!ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด
แข!งขัน การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนAในวันสําคัญต!างๆ การ
ตั้งจุดตรวจ ด!านตรวจ ค!าใชจ!ายในการจัดงานรัฐพิธี การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานเฉลิมฉลองต!างๆ หรือค!าพิธี
การต!างๆที่เกี่ยวของ ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ!ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวด
อื่นๆ
ค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและ
จํานวน
ต!างประเทศและค!าใชจ!ายอื่นๆที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวดอื่นๆ
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผูบริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.
(ตามหลักเกณฑAที่หนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ด!วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
กําหนดไว) ค!าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูตองหา ค!าเบี้ยเลี้ยงบุคคล
อื่น ค!าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค!าซื้อพวงมาลัย
ช!อดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา ค!าชดใชเสียหายหรือ
สินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล เงินช!วยเหลือ
พนักงานหรือลูกจางที่ตองหาคดีอาญา ค!าทําศพพนักงานหรือ
ลูกจาง ที่ถึงแก!กรรมในการเดินทางไปราชการ ค!าใชจ!ายตามคํา
พิพากษาของศาล ค!าผ!านทางด!วนพิเศษ ค!าใชจ!ายในการ
ปRองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช!วงเทศกาลสําคัญ เช!น
เทศกาลป*ใหม! เทศกาลสงกรานตA เทศกาลออกพรรษา เปKนตน
ค!าใชจ!ายในการเลือกตั้งทั่วไป ค!าใชจ!ายในการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น ค!าใชจ!ายสําหรับการเลือกตั้ง
ขององคAกรปกครองส!วนทองถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน!งที่ว!าง
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม! และ
กรณีอื่นๆ โดยถือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด!วนที่สุด ที่
มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือ

500,000 บาท
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กรมส!งเสริมการปกครองทองถิ่น ด!วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว
468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556) ค!าใชจ!ายเพื่อส!งเสริมและ
สนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทAของคนในชาติ
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด!วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557) เช!น การจัดกิจกรรม
กีฬา นันทนาการ การจัดกิจกรรมอันเปKนการพิทักษAรักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยA การจัดฝ`กอบรม ประชุม
ชี้แจง ทําความเขาใจ การจัดตั้งศูนยAปรองดองสมานฉันทA การ
จัดกิจกรรมและโครงการในการปกปRองสถาบันสําคัญของชาติ
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด!วนที่สุด ที่ มท 0214/ว
1344 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมส!งเสริม
การปกครองทองถิ่น ด!วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2557 และค!าใชจ!ายอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่
ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวดอื่นๆ
ตั้งจ!ายจากเงินรายได จํานวน 342,621 บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไป จํานวน 157,379 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการแข!งขันกีฬาตานยาเสพติด
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการเปKนเจาภาพดําเนินงานจัดการ
แข!งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธAระหว!างหน!วยงานของ
ภาครัฐ เอกชน และองคAกรอื่นใด ระดับตําบล เทศบาล
อําเภอ และจังหวัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.25582560 หนา 36)
ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู!หัวฯ
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู!หัวฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป*
พ.ศ.2558-2560 หนา 35 )
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการจัดงานวันเทศบาล
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการดําเนินงานจัดงานวันเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา 39)
ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการประชุมสภาเมืองท!าบ!อ
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการดําเนินงานโครงการจัดประชุมสภา
เมืองท!าบ!อ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560
หนา 40)
ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรและองคAกรสู!

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท
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ความเปKนเลิศ
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการดําเนินงานโครงการฝ`กอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรและองคAกรสู!ความเปKนเลิศ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา 39 )
ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการฝ`กอบรมเตรียมความพรอมเขาสู!ประชาคมเศรษฐกิจ
จํานวน
อาเซียน (AEC)
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการดําเนินงานโครงการฝ`กอบรมเตรียม
ความพรอมเขาสู!ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา 40)
ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝ`กอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา
และพนักงานจาง
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการดําเนินงานโครงการฝ`กอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป*
พ.ศ.2558-2560 หนา 37) ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
โครงการวันทองถิ่นไทย
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวัน
ทองถิ่นไทย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา
34) ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
ค!าบํารุงรักษาและซ!อมแซม
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาหรือซ!อมแซมทรัพยAสินครุภัณฑAและ
สิ่งก!อสรางต!างๆ ที่อยู!ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล
ที่ชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพไม!สามารถใชงานได เช!น รถยนตA
รถจักรยานยนตA เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ!ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอรA เครื่องรับโทรทัศนA ฯลฯ และครุภัณฑAอื่น ๆ เปKนตน
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช!น โตdะ เกาอี้ ตู
กระดาษ หมึกเติมปากกา หมึกโรเนียว ปากกา ดินสอ ยางลบ
สมุด เอกสารแบบฟอรAมต!างๆ กรรไกร เครื่องยิงกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ ลูกเย็บกระดาษ ไมบรรทัด มีดคัตเตอรA

50,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

1,045,000 บาท
100,000 บาท
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ที่เหลาดินสอ ธงชาติ เครื่องเขียนแบบพิมพAต!างๆ ฯลฯ น้ํา
ดื่มจากเอกชนสําหรับบริการประชาชน และอื่น ๆในลักษณะ
เดียวกัน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุไฟฟRาและวิทยุ
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้ออุปกรณAไฟฟRาและวิทยุ เช!น สายไฟ สาย
ไมโครโฟน แจdคต!อสายไฟ ฟUวสA สวิตซA ปลั๊กไฟฟRา ฯลฯ และ
อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เช!น ชา กาแฟ
กระติกน้ํารอน ไมกวาด ผงซักฟอก สบู! ผาปูโตdะ ถวย ชาม
ชอน สอม แกวน้ํา จานรอง ผาเช็ดมือ-เทา ผากันเปfgอน
กระดาษชําระ น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาดับกลิ่น ไมถูพื้น ยาฆ!า
แมลง ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ตั้งจ!ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุก!อสราง
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุก!อสราง เช!น ไมต!างๆ น้ํามันทาไม
ทินเนอรA สี แปรงทาสี ปูนซีเมนตA ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตA บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน กระจก
โลหะต!าง ๆ ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงวัสดุ
ก!อสรางที่จะนําไปสรางบานใหประชาชนผูดอยโอกาส ผูยากไร
และผูยากจน ตามโครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคAราชัน
84 พรรษาฯลฯ ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
วัสดุยานพาหนะและขนส!ง
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุอุปกรณAยานพาหนะและขนส!ง เช!น
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมลA เพลา ตลับลูกปfน
น้ํามันเบรค หัวเทียน ไขควง นdอต และสกรู กระจกมองขาง
รถยนตA หมอน้ํารถยนตA น้ํากลั่นแบตเตอรี่ ไสกรองน้ํามันเครื่อง
ไสกรองอากาศ ฯลฯ และอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ตั้งจ!ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล!อลื่น เช!น
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล ถ!าน ฟfน แกdสหุงตม น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันออโตลูป แกdสรถยนตA ฯลฯ และ
อื่นๆในลักษณะเดียวกัน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
วัสดุการเกษตร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

650,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสําหรับการปรับปรุง
ทัศนียภาพในเขตเทศบาล เช!น พันธุAพืช ปุhย กระถางตนไม
ดินผสม แกลบหรือขี้เถาแกลบ ยาฆ!าเพลี้ยหรือแมลงต!างๆ
สายยาง 2 ชั้น ฯลฯ และอื่น ๆในลักษณะเดียวกัน ตั้งจ!ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร!
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุอุปกรณAต!างๆ ที่ใชในการโฆษณาและ
เผยแพร!งานของสํานักปลัดเทศบาล เช!น แผ!นปRายหรือแผงปUด
ประกาศ
กระดาษเขียนโปสเตอรA พู!กันและสี ฟUลAม
ถ!ายรูป ฟUลAมสไลดA
เทปบันทึกเสียงหรือภาพยนตรA วีดีโอ
วีดีทัศนA ปากกาคอแรง จานสี รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัดขยาย โฟม อุปกรณAประกอบกลองถ!ายรูป อัลบั้มใส!
ภาพ ผาเขียนปRาย ฯลฯ และอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ตั้งจ!าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุคอมพิวเตอรA
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรA เช!น แผ!นหรือจานบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพAหรือแถบพิมพAสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรA ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพA แผ!นกรองแสง
กระดาษต!อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุอื่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุที่ไม!เขาลักษณะวัสดุที่ตั้งจ!ายไวขางตน
เช!น ผาใบหรือผาพลาสติก ฟUลAมกันความรอนหรือฟUลAมกรอง
แสง คลิปติดบัตร พลาสติกใส!บัตร ตราสัญลักษณAต!างๆ
ตรายาง ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่ไม!อยู!ในบัญชีรายละเอียด
จําแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักปลัดเทศบาล)
คาสาธารณูปโภค
ค!าบริการไปรษณียA
เพื่อจ!ายเปKนค!าไปรษณียA โทรเลข ธนาณัติ ที่ใชในราชการ
ของเทศบาล ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
ค!าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายเกี่ยวกับใชระบบอินเทอรAเน็ต (INTERNET)
ค!าบริการ ค!าเช!า ค!าสมาชิกในการใชบริการ ค!าสื่อสารอื่นๆ
และใหหมายความรวมถึงค!าใชจ!ายเพื่อใหไดใชบริการและ

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

190,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท
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ค!าใชจ!ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการทางดานโทรคมนาคม
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑ=
รวม
ครุภัณฑAสํานักงาน
โตdะพับ (สีขาว)
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อโตdะพับ (สีขาว) อเนกประสงคAหนาเหล็กสี
ขาว ขนาด ก.75 x ส.180 x ส.75 ซม. จํานวน 10 ตัว (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558-2560 หนา 44)
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
ครุภัณฑAไฟฟRาและวิทยุ
เครื่องกําเนิดไฟฟRา
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟRา จํานวน 1 เครื่อง
ขนาด 3 กิโลวัตนA เปKนเครื่องยนตAเบนซิล ประกอบดวย
1. แผงสวิทซA 1 อัน
2. โวลลAมิเตอรA 1 อัน
3. แอมมิเตอรA 1 อัน
4. หลอดไฟแสงสว!างพรอมขั้ว 1 ชุด
5. สวิทซAเปUด-ปUดหลอดไฟ 1 อัน
6. คัตเอาตA 1 อัน
7. ที่เสียบปลั๊ก 2 ชุด
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. ไฟ AC 220 โวลลA ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซA
2. มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟRาอัตโนมัติ (AUTOMATIC
VOLTAGE REGULATION CONTROL) โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลง
ไม!เกิน +5,-5%
3. เครื่องกําเนิดไฟฟRาส!งกําลังขับโดยตรง (DIRECT COUPLING)
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑA 2557 สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงานงบประมาณ มีนาคม 2557 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558-2560 หนา 44) ตั้งจ!ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
ครุภัณฑAโฆษณาและเผยแพร!
กลองถ!ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
จํานวน
เพื่อเปKนค!าจัดซื้อกลองถ!ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลโดยมีลักษณะ
ดังนี้
- เปKนกลองคอมเพค (Compact)
- ความละเอียดที่กําหนดเปKนความละเอียดที่เซ็นเซอรAภาพ ไม!

2,165,300 บาท
954,300 บาท
30,000 บาท

29,000 บาท

6,000 บาท
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นอยกว!า 12 ลานพิกเซล
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอย!างสะดวกเมื่อขอมูล
เต็มหรือเมื่อตองเปลี่ยน
- สามารถโอนถ!ายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรAได
- มีกระเปhาบรรจุกลอง
ตามมาตรฐานครุภัณฑA ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา )ตั้งจ!าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
กลองโทรทัศนAวงจรปUด (CCTV)
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อกลองโทรทัศนAวงจรปUด(CCTV) จํานวน 5
เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน
1. กลองโทรทัศนAวงจรปUด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed
Camera)
1.1. เปKนกลองวงจรปUดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตั้งดวย
มุมการมองภาพแบบคงที่
1.2. สามารถแสดงภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night
Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter
อัตโนมัติในตัวกลองเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
1.3. มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว!า
1.4. มีขนาดตัวรับภาพไม!เล็กกวา 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ
CMOS หรือ MOS หรือดีกว!า พรอมเลนสAอยู!ภายใน
ตัวกลอง หรือ มีเลนสAแบบต!อภายนอกที่เปKนชนิดปรับช!องรับแสง
(Iris) แบบอัตโนมัติได
1.5. สามารถตั้งค!าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพื้นที่
ทั่วไป และ สําหรับพื้นที่สําคัญ ใหแตกต!างกันได และ
สามารถส!งสัญญาณภาพไดที่ 25 FPS หรือดีกว!า
1.6. มีความละเอียดของกลองตั้งแต! 2 MegaPixels ขึ้นไป หรือ
Full HD 1080p หรือดีกว!า
1.7. มีความไวแสงนอยสุด ไม!มากกว!า 0.5 LUX สําหรับการ
แสดงภาพสี (Day Mode) และไม!มากกว!า 0.05 LUX
สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night Mode) หรือดีกว!า
1.8. มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อใหภาพที่มี
ความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนสําหรับพื้นที่
สําคัญ
1.9. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต!างของ
แสงมาก (Wide Dynamic Range)
1.10.รองรับการส!งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับ

150,000 บาท
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พื้นที่สําคัญ
1.11.ส!งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท!า
1.12.สามารถทํางานผ!านระบบเครือขายตามมาตรฐาน IPv4
หรือ IPv6 ได
1.13.ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณAเพิ่มเติม
สําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 หรือ
ดีกว!า
1.14.สามารถใชงานกับกระแสไฟฟRาที่จ!ายออกจากอุปกรณA แบบ
Power Over Ethernet (PoE) ได
ตามคุณลักษณะพื้นฐานของกลองโทรทัศนAวงจรปUด
(CCTV)กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 31
พฤษภาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
0210.5/ว2447 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558-2560 หนา 43)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
ครุภัณฑAคอมพิวเตอรA
คอมพิวเตอรAพรอมระบบและโปรแกรมสําหรับทําบัตรประชาชน
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าติดตั้งโปรแกรมทําบัตรประชาชนสําหรับงาน
ทะเบียนราษฎร แยกเปKน
1.โปรแกรมคอมพิวเตอรAสําหรับระบบทําบัตรประชาชน
500,000 บาท
2.เครื่องเก็บเอกสาร (scanner) 50,000 บาท
3.เครื่องอ!านบัตร (smart card reader) 50,000 บาท
จัดซื้อตามราทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* 2558-2560
หนา 40) ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
เครื่องคอมพิวเตอรAครบชุด
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อคอมพิวเตอรAครบชุด จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000
บาท เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรA สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม!นอยกว!า 18 นิ้ว) จํานวน
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน!วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม!นอยกว!า 4 แกนหลัก (4
core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม!นอยกว!า 2.5 GHz และ
มีหน!วยความจํา แบบ Cache Memory ไม!นอยกว!า 6 MB
จํานวน 1 หน!วย
- มีหน!วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หน!วยความจําขนาดไม!นอยกว!า 1 GB

600,000 บาท

35,100 บาท
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- มีหน!วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว!า มีขนาดไม!
นอยกว!า 4 GB
- มีหน!วยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกว!า ขนาด
ความจุไม!นอยกว!า 1 TB จํานวน 1 หน!วย
- มี DVD-RW หรือดีกว!า จํานวน 1 หน!วย
- มีช!องเชื่อมต!อระบบเครือข!าย แบบ Gigabit Ethernet หรือ
ดีกว!า จํานวนไม!นอยกว!า 1 ช!อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว!า มี Contrast Ratio ไม!นอยกว!า
600:1 และมีขนาดไม!นอยกว!า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน!วย
2. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน
4,200 บาท เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องพิมพA Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- เปKนอุปกรณAที่มีความสามารถเปKน Printer , Copier และ
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพ!นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพAไม!นอยกว!า 4,800 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพAสีไม!นอยกว!า 20 หนาต!อนาที
- มีความเร็วในการพิมพAขาวดําไม!นอยกว!า 28 หนาต!อนาที
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนเอกสารสูงสุดไม!นอยกว!า 1,200 X
2,400 dpi
- มีถาดปRอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ!ายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไม!นอยกว!า 90 สําเนา
- สามารถย!อและขยายได 25 ถึง 400 เปอรAเซ็นตA
- สามารถใชไดกับ A4 Letter,Custom โดยถาดใส!กระดาษไดไม!
นอยกว!า 100 แผ!น
3. เครื่องสํารองไฟฟ5า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,100 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟRา ขนาด 1 kVA
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟRาดานนอกไม!นอยกว!า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟRาไดไม!นอยกว!า 15 นาที
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 3,800 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรA จํานวน 1 ชุด
ตามเกณฑAราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑA
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คอมพิวเตอรA ประจําป*งบประมาณ 2557 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 21
กุมภาพันธA 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558-2560
หนา 42) ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
เครื่องพิมพA Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องพิมพA Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปKนอุปกรณAที่มีความสามารถเปKน Printer , Copier และ
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพ!นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพAไม!นอยกว!า 4,800 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพAสีไม!นอยกว!า 20 หนาต!อนาที
- มีความเร็วในการพิมพAขาวดําไม!นอยกว!า 28 หนาต!อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนเอกสารสูงสุดไม!นอยกว!า 1,200 X
2,400 dpi
- มีถาดปRอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ!ายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไม!นอยกว!า 90 สําเนา
- สามารถย!อและขยายได 25 ถึง 400 เปอรAเซ็นตA
- สามารถใชไดกับ A4 Letter,Custom โดยถาดใส!กระดาษไดไม!
นอยกว!า 100 แผ!น
ตามเกณฑAราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑA
คอมพิวเตอรA ประจําป*งบประมาณ 2557 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 21
กุมภาพันธA 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 25582560 หนา 46) ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑA
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑA ที่อยู!ในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล ที่ชํารุดเสียหายหรือ
เสื่อมสภาพไม!สามารถใชงานได เช!น รถยนตA รถจักรยานยนตA
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ!ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอรA
เครื่องรับโทรทัศนA ฯลฯ และครุภัณฑAอื่น ๆ เปKนตน ตั้งจ!ายจาก
เงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล)
คาที่ดินและสิ่งกอสร8าง
รวม
ค!าติดตั้งระบบไฟฟRาและอุปกรณA ซึ่งเปKนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ

4,200 บาท

100,000 บาท

1,211,000 บาท
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สถานที่ราชการพรอมการก!อสรางหรือภายหลังการก!อสราง
โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงหองประชุมสภาเทศบาลเมืองท!าบ!อ จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าติดตั้งระบบเสียงหองประชุมสภาเทศบาลเมือง
ท!าบ!อ (ตามแบบเทศบาลเมืองท!าบ!อกําหนดที่ ) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา 41)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
อาคารต!าง ๆ
โครงการปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาลเมืองท!าบ!อ
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาลเมืองท!าบ!อ
(ตามแบบเทศบาลเมืองท!าบ!อกําหนด ที่
)(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา 33 )
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก!อสราง
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก!อสราง
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก!อสราง ที่อยู!
ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล ที่ชํารุดเสียหายหรือ
เสื่อมสภาพไม!สามารถใชงานได ตั้งจ!ายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

โครงการปรับปรุง ซ!อมแซม ต!อเติมหองปฏิบัติงานสํานักงาน
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองท!าบ!อ
เพื่อจ!ายเปKนค!าปรับปรุง ซ!อมแซม ต!อเติมหองปฏิบัติงาน
สํานักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลเมืองท!าบ!อ (ตามแบบ
เทศบาลเมืองท!าบ!อกําหนดที่ )(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป*
พ.ศ.2558-2560 หนา 33)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รายจ!ายอื่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการการจางหน!วยงานหรือสถาบันที่มี
ความเปKนกลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส!วนราชการ

100,000 บาท

1,000,000 บาท

61,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท
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1.เงินอุดหนุนกาชาดอําเภอ จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินอุดหนุนใหแก!กาชาดอําเภอท!าบ!อ ตั้งจ!ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
2. เงินอุดหนุนกาชาดจังหวัด จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินอุดหนุนใหแก!กาชาดจังหวัดหนองคาย ตั้งจ!าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป*งบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองท!าบ!อ
อําเภอ ท!าบ!อ จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 350,000 บาท จายจากรายได8จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเปMน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม
350,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม
350,000 บาท
คาใช8สอย
รวม
150,000 บาท
รายจ!ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวด
อื่นๆ
โครงการจัดงานวัน อปพร.
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการจัดงานอปพร. (ปรากฏใน
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แผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา 39)
ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการฝ`กอบรมอาสาสมัครปRองกันภัยฝJายพลเรือน (อปพร.) และ
จํานวน
ทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการดําเนินงานโครงการฝ`กอบรม
อาสาสมัครปRองกันภัยฝJายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา 38)
ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
คาวัสดุ
รวม
วัสดุเครื่องแต!งกาย
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต!งกาย/ชุดฝ`ก/ชุดปฏิบัติการ
ของพนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกิจ อปพร. เช!น หมวก
เสื้อคลุม เสื้อชูชีพ เสื้อสะทอนแสง อปพร. รองเทา หนากาก
กรองควันพิษ เข็มขัด รองเทา รวมทั้งบัตรประจําตัว อปพร.
วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ และอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกัน ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช!น สายส!งน้ํา ท!อดูดน้ํา
หัวฉีดดับเพลิง ขอต!อ ขอแยกทางส!งน้ํา ท!อดูดรถดับเพลิง
น้ํายาเคมีดับเพลิงชนิดต!าง ๆ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

100,000 บาท

200,000 บาท
100,000 บาท

100,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป*งบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองท!าบ!อ
อําเภอ ท!าบ!อ จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 4,141,060 บาท จายจากรายได8จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปMน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม
4,141,060
งบบุคลากร
รวม
3,349,960
เงินเดือน (ฝOายประจํา)
รวม
3,349,960
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
1,789,200
เพื่อจ!ายเปKนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก!พนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 6 อัตรา

บาท
บาท
บาท
บาท
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ตามตําแหน!งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!
เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและ
แผนงาน)
เงินเพิ่มต!าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
- เงินเพิ่มค!าครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 50,200 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบและหลักเกณฑAที่กําหนดไว จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ!าย
จากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแก!พนักงานเทศบาลในสังกัด
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 2 อัตรา ที่มีสิทธิไดรับตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑA
และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองว!าคุณวุฒินั้นเปKนคุณสมบัติเฉพาะตําแหน!งที่ไดรับ
การแต!งตั้ง ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
- เงินเพิ่มค!าตอบแทนรายเดือน 67,200 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินเพิ่มค!าตอบแทนรายเดือนของผูบริหารตําแหน!ง
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8 อัตราเดือนละ
5,600 บาท โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!าย
จากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินประจําตําแหน!ง
เพื่อจ!ายเปKนเงินประจําตําแหน!งของผูบริหารตําแหน!ง
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8 อัตราเดือนละ
5,600 บาท โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
ค!าจางลูกจางประจํา
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!ลูกจางประจําสังกัดกองวิชาการและ
แผนงานพรอมเงินปรับปรุงประจําป* จํานวน 2 อัตรา ตาม
บัญชีกําหนดตําแหน!งที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินเพิ่มต!าง ๆของลูกจางประจํา
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่อัตราเงินเดือน

126,400 บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

389,240 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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และค!าจางถึงขั้นสูงของอันดับเต็มขั้นที่ไม!สามารถเลื่อนขั้น
เงินเดือนและค!าจางได ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและ
แผนงาน)
ค!าตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
- ค!าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 367,920 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!พนักงานจางตามภารกิจสังกัดกอง
วิชาการและแผนงาน จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไว
ไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและ
แผนงาน)
- ค!าตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 193,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!พนักงานจางทั่วไปสังกัดกองวิชาการและ
แผนงาน จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12
เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินเพิ่มต!าง ๆของพนักงานจาง
จํานวน
- ค!าครองชีพพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 214,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงานจาง
ตามภารกิจสังกัดกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 4 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองวิชาการและแผนงาน)
- ค!าครองชีพพนักงานจางทั่วไป 193,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงานจาง
ทั่วไปสังกัดกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 3 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
วิชาการและแผนงาน)
- ค!าตอบแทนพิเศษพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจางที่ไดรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงาน และปริมาณงานใน
ระดับดีเด!น ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
ค!าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปKนประโยชนAแก!องคAกรปกครองส!วน
จํานวน
ทองถิ่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปKนประโยชนAแก!
องคAกรปกครองส!วนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท ตามที่ไดรับ
มอบหมาย เช!น เพื่อจ!ายเปKนค!าเบี้ยประชุม เงินรางวัล
ค!าตอบแทน ของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผูทรงคุณวุฒิ และ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหน!วยงานอื่นๆ ในการประชุม

560,920 บาท

412,000 บาท

716,000 บาท
96,000 บาท
10,000 บาท
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แผนพัฒนาเทศบาล หรือการประชุมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
ฯลฯ ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
ค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต!างๆ
ใหแก! พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ไดรับ
คําสั่งใหช!วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเปKนงานเร!งด!วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม!อาจทําในเวลาราชการได
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
ค!าเช!าบาน
เพื่อจ!ายเปKนค!าเช!า/เช!าซื้อบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบและหลักเกณฑAที่กําหนด ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าช!วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก!พนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
คาใช8สอย
รายจ!ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- ค!าเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าเย็บเล!มหนังสือเขาปกหนังสือ หรือค!าถ!าย
เอกสารต!างๆที่เกี่ยวของกับกิจการงานของเทศบาล เช!น
แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ ขอบังคับระเบียบกฎหมายและ
อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ของ
กองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและ
แผนงาน)
- ค!าโฆษณาและเผยแพร! จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าโฆษณาและเผยแพร!ตามโครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธAต!างๆ เช!น โครงการจัดทําปRายเหล็กประชาสัมพันธA
บอกสถานที่ท!องเที่ยว สถานที่ราชการ เสนทางคมนาคม
โครงการทําสื่อประชาสัมพันธAแนะนําสถานที่ท!องเที่ยว โครงการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธAรณรงคAต!อตานยาเสพติด โครงการจัดทํา
ปRายประชาสัมพันธA และสื่อประชาสัมพันธAเพื่อรณรงคAโครงการ
ต!างๆตามนโยบายของรัฐ ค!าเช!าเครื่องขยายเสียง ค!าจางเขียน
แผ!นปRายขอความโฆษณาและปRายรณรงคAต!างๆ ค!าจางโฆษณา
ทางสถานีวิทยุ โทรทัศนA หนังสือพิมพA ค!าถ!ายทําสื่อโฆษณา วี
ดีทัศนA พิมพAโปสเตอรA แผ!นพับ ใบปลิว ปฏิทิน คู!มือแนะนํา

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

435,000 บาท
305,000 บาท
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เอกสารเผยแพร!ต!างๆ เพื่อเผยแพร!ทางสื่อมวลชน หอกระจาย
ข!าว วิทยุ โทรทัศนA ฯลฯ และอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่เปKนการ
โฆษณาและเผยแพร!ในกิจกรรมต!างๆ ตามภารกิจของเทศบาล
และงานประเพณีต!างๆฯลฯ ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
วิชาการและแผนงาน)
- ค!าธรรมเนียมและค!าภาษีอากร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าธรรมเนียม ค!าภาษีอากรต!างๆในการทํานิติ
กรรมสัญญา ค!าสํารวจรังวัดที่ดิน และค!าใชจ!ายอื่นๆที่เกี่ยวของ
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
- ค!าใชจ!ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา เช!น
ค!าฤชาธรรมเนียม ค!าทนายความ และค!าใชจ!ายอื่นๆที่เกี่ยวของ
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
- ค!าจางเหมาบริการ จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางแรงงานบุคคลภายนอกใหทําการอย!างใด
อย!างหนึ่ง เช!น ทําความสะอาดอาคาร กําจัดปลวก มด
วัชพืช ค!าจางตัดและเย็บมุมผาสําหรับเขียนปRายประชาสัมพันธAใน
กิจกรรมต!างๆของเทศบาล ค!าจางจัดเก็บขอมูลครัวเรือนหรือ
ขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาขององคAกรปกครองส!วน
ทองถิ่น และงานจางเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
กองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
วิชาการและแผนงาน)

รายจ!ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวด
อื่นๆ
ค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ค!าชดใชค!าเสียหายหรือค!าสินไหม
ทดแทน และอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ที่จําเปKนและเกี่ยวของ ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามโครงการต!างๆ
เพื่อเปKนค!าใชจ!ายในการศึกษาจัดทําวิจัยและประเมินผลในการ
ดําเนินงานของเทศบาล ค!าใชจ!ายในการจัดเก็บขอมูล ออก

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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แบบสอบถาม สํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ เช!น โครงการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลในการนํา
แผนพัฒนาไปใชและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
เทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ.2558-2560) หนา
60) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
โครงการฝ`กอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลข!าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของกับองคAกรปกครอง จํานวน
ส!วนทองถิ่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในโครงการฝ`กอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
พรบ.ขอมูลข!าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย
อื่นๆที่เกี่ยวของกับองคAกรปกครองทองถิ่นใหแก!ประชาชนและ
บุคลากรของเทศบาลเมืองท!าบ!อ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป*
(พ.ศ.2558-2560) หนา 52)ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
วิชาการและแผนงาน)
โครงการอบรมและทําประชาคมทองถิ่นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
จํานวน
เทศบาล
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการอบรมและทําประชาคมทองถิ่นใน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล หรือแผนพัฒนาชุมชน
อย!างมีส!วนร!วม โดยจัดอบรมประชาคมทองถิ่น ประชุมผูนํา
ชุมชนและประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาล ใหชุมชนได
เรียนรูและเขาใจกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลอย!างเปKน
ระบบ ทําใหชุมชนสามารถวางรากฐานการพัฒนาชุมชน และ
กําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตน ใหเทศบาลสามารถนํา
ขอมูลไปประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรAการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป* และแผนพัฒนาเทศบาลประจําป* (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* (พ.ศ.2558-2560) หนา 53) ตั้งจ!ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
ค!าบํารุงรักษาและซ!อมแซม
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาหรือซ!อมแซมครุภัณฑAที่ดินและ
สิ่งก!อสราง และทรัพยAสินอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใช
ในการปฏิบัติงานที่อยู!ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและ
แผนงาน อาทิเช!น รถจักรยานยนตA รถยนตA เครื่องถ!ายเอกสาร
เครื่องอัดสําเนา เครื่องพิมพAดีด วิทยุเทป กลองถ!ายรูป กลอง
ดิจิตอล เครื่องฉายภาพ เครื่องวีดีโอ เครื่องเล!นวีซีดี ดีวีดี
โทรทัศนA เครื่องเสียงพรอมอุปกรณA เครื่องคอมพิวเตอรAพรอม
อุปกรณA โตdะเกาอี้ที่ใชในการปฏิบัติงาน และครุภัณฑAอื่นๆ ของ

จํานวน

10,000 บาท

40,000 บาท

20,000 บาท
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กองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการ
และแผนงาน)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุอุปกรณAต!างๆที่ใชในการบริหารงาน
สํานักงาน เช!น โตdะ เกาอี้ เกาอี้พักคอย กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด กาว กระดาษทําปก ที่เย็บ
กระดาษ ลวดเสียบ คัตเตอรA ใบมีดคัตเตอรA เทปติดสันหนังสือ
แฟRม กระดาษไข ไมบรรทัด น้ําดื่ม น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ชา
กาแฟ น้ําตาล คอฟฟ*–เมต เพื่อใหบริการแก!ประชาชนผูมาติดต!อ
ราชการ และอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการ
ปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุไฟฟRาและวิทยุ
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุอุปกรณAไฟฟRาและวิทยุ เช!น สายไฟฟRา
ปลั๊กไฟฟRา ตลับแยกสายไฟ ไมโครโฟนแบบสาย สาย
ไมโครโฟน หลอดไฟ หัวต!อสายไมโครโฟนและวัสดุไฟฟRาและ
วิทยุ และอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ที่จําเปKนตองใชในการ
ปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เช!น หมอแกง หมอ
กะทิ ถาด ทัพพี ตะหลิว ชอน สอม กะละมัง ไมกวาด ผง
ซักผา ผาปูโตdะ ผาคลุมเกาอี้ ถวย จาน ชาม แกวน้ํา ผาเช็ด
มือ พรมเช็ดเทา ผากันเปfgอน กระดาษชําระ น้ํายาลางหองน้ํา
น้ํายาดับกลิ่น ไมถูพื้น และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆในลักษณะ
เดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุก!อสราง
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุก!อสราง เช!น ไมต!างๆ น้ํามันทาไม
ทินเนอรA สี แปรงทาสี ปูนซีเมนตA ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตA บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน กระจก
โลหะต!าง ๆ ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงวัสดุ
ก!อสรางที่จะนําไปสรางปRายประชาสัมพันธAต!างๆ ตั้งจ!ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุยานพาหนะและขนส!ง
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุอุปกรณAยานพาหนะและขนส!ง เช!น
ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรค แบตเตอรี่ น้ํากลั่น หัวเทียน
กระจกรถ และวัสดุอุปกรณAยานพาหนะและขนส!ง และอื่นๆ ที่
จําเปKนตองใชในลักษณะเดียวกัน สําหรับรถยนตA และ

รวม
จํานวน

185,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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รถจักรยานยนตA ซึ่งอยู!ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและ
แผนงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่น
เพื่อจ!ายเปKน ค!าวัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่น เช!น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามัน จาระบี น้ํามันเครื่อง และวัสดุ เชื้อเพลิง
และหล!อลื่นอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการ
ปฏิบัติงาน สําหรับรถยนตA จํานวน 1 คัน รถจักรยานยนตA
จํานวน 1 คัน ซึ่งอยู!ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและ
แผนงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร!
เพื่อจ!ายเปKน ค!าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร! เช!น ไมอัด
แผ!นโฟม ผาปRาย กระดาษโปสเตอรA สี พู!กัน ตลับเทป
บันทึกเสียง เทปวีดีโอ ฟUลAมถ!ายรูป ถ!านแฟลซกลองวีดีโอ
ถ!านแฟลซกลองถ!ายรูป ค!าลางฟUลAม ค!าอัดภาพ และอื่นๆใน
ลักษณะเดียวกัน ที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุคอมพิวเตอรA
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรA เช!น ผาหมึก ผงหมึก
ปริ๊นเตอรA แผ!นบันทึกขอมูล หัวพิมพAหรือแถบพิมพA แผงแปRน
อักขระหรือแปRนพิมพA เมนบอรAด โปรแกรมคอมพิวเตอรA
และวัสดุคอมพิวเตอรAอื่น ๆ ที่จําเปKนในลักษณะเดียวกันที่
จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
วิชาการและแผนงาน)
วัสดุอื่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อหรือจัดทํา ตรายาง คลิปติดบัตร ตรา
สัญลักษณAต!างๆ และวัสดุอื่นๆที่ไม!เขาลักษณะวัสดุใดๆ ที่
จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ที่ไม!อยู!ในบัญชีรายละเอียด
จําแนกประเภทงบประมาณ ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
วิชาการและแผนงาน)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ=
ครุภัณฑAคอมพิวเตอรA
เครื่องคอมพิวเตอรAพรอมอุปกรณAครบชุด
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000
บาท เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรA สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม!นอยกว!า 18 นิ้ว) จํานวน

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม
รวม

75,100 บาท
55,100 บาท

จํานวน

35,100 บาท
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1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน!วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม!นอยกว!า 4 แกนหลัก (4
core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม!นอยกว!า 2.5 GHz และ
มีหน!วยความจํา แบบ Cache Memory ไม!นอยกว!า 6 MB
จํานวน 1 หน!วย
- มีหน!วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หน!วยความจําขนาดไม!นอยกว!า 1 GB
- มีหน!วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว!า มีขนาดไม!
นอยกว!า 4 GB
- มีหน!วยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกว!า ขนาด
ความจุไม!นอยกว!า 1 TB จํานวน 1 หน!วย
- มี DVD-RW หรือดีกว!า จํานวน 1 หน!วย
- มีช!องเชื่อมต!อระบบเครือข!าย แบบ Gigabit Ethernet หรือ
ดีกว!า จํานวนไม!นอยกว!า 1 ช!อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว!า มี Contrast Ratio ไม!นอยกว!า
600:1 และมีขนาดไม!นอยกว!า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน!วย
2. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน
4,200 บาท เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องพิมพA Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- เปKนอุปกรณAที่มีความสามารถเปKน Printer , Copier และ
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพ!นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพAไม!นอยกว!า 4,800 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพAสีไม!นอยกว!า 20 หนาต!อนาที
- มีความเร็วในการพิมพAขาวดําไม!นอยกว!า 28 หนาต!อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนเอกสารสูงสุดไม!นอยกว!า 1,200 X
2,400 dpi
- มีถาดปRอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ!ายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไม!นอยกว!า 90 สําเนา
- สามารถย!อและขยายได 25 ถึง 400 เปอรAเซ็นตA
- สามารถใชไดกับ A4 Letter,Custom โดยถาดใส!กระดาษไดไม!
นอยกว!า 100 แผ!น
3. เครื่องสํารองไฟฟ5า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,100 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟRา ขนาด 1 kVA
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

58

- มีกําลังไฟฟRาดานนอกไม!นอยกว!า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟRาไดไม!นอยกว!า 15 นาที
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
จํานวน 3,800 บาท เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรA จํานวน
1 ชุด
ตามเกณฑAราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑA
คอมพิวเตอรA ประจําป*งบประมาณ 2557 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 21
กุมภาพันธA 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* 2558–2560
หนา 59) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑA
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาหรือซ!อมแซมครุภัณฑA และทรัพยAสิน
อื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงานที่อยู!ใน
ความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน อาทิเช!น
รถจักรยานยนตA รถยนตA เครื่องถ!ายเอกสาร เครื่องอัดสําเนา
เครื่องพิมพAดีด วิทยุเทป กลองถ!ายรูป กลองดิจิตอล เครื่องฉาย
ภาพ เครื่องวีดีโอ เครื่องเล!นวีซีดี ดีวีดี โทรทัศนA เครื่องเสียง
พรอมอุปกรณA เครื่องคอมพิวเตอรAพรอมอุปกรณA โตdะเกาอี้ที่ใช
ปฏิบัติงาน และครุภัณฑAอื่นๆ ของกองวิชาการและแผนงาน ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการและแผนงาน)
คาที่ดินและสิ่งกอสร8าง
รวม
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก!อสราง
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก!อสราง
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก!อสราง และ
ทรัพยAสินอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน
ที่อยู!ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน อาทิเช!น
ปRายประชาสัมพันธAต!างๆ ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองวิชาการ
และแผนงาน)

20,000 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป*งบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองท!าบ!อ
อําเภอ ท!าบ!อ จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 6,529,470 บาท จายจากรายได8จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
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อุดหนุนทั่วไป แยกเปMน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝOายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ!ายเปKนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก!พนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองคลัง จํานวน 6 อัตรา ตามตําแหน!งและ
อัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองคลัง)
เงินเพิ่มต!าง ๆ ของพนักงาน
- เงินเพิ่มค!าครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 52,560 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบและ
หลักเกณฑAที่กําหนดไว จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองคลัง)
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ จํานวน 7,560 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแก!พนักงานเทศบาลในสังกัด
กองคลัง จํานวน 1 อัตรา ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑAและวิธีการ
กําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่
ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว!าคุณวุฒิ
นั้นเปKนคุณสมบัติเฉพาะตําแหน!งที่ไดรับการแต!งตั้ง ตั้งจ!ายจาก
เงินรายได (กองคลัง)
- เงินเพิ่มค!าตอบแทนรายเดือน จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินเพิ่มค!าตอบแทนรายเดือนของผูบริหารตําแหน!ง
ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 8 อัตราเดือนละ 5,600 บาท โดย
คํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
คลัง)
เงินประจําตําแหน!ง
เพื่อจ!ายเปKนเงินประจําตําแหน!งของผูบริหารตําแหน!ง
ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 8 อัตราเดือนละ 5,600 บาท โดย
คํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
คลัง)
ค!าจางลูกจางประจํา
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!ลูกจางประจําสังกัดกองคลังพรอมเงิน
ปรับปรุงประจําป* จํานวน 1 อัตรา ตามบัญชีกําหนดตําแหน!งที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

6,529,470
3,228,470
3,228,470
1,625,760

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

127,320 บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

203,910 บาท
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ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองคลัง)
ค!าตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
- ค!าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 815,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!พนักงานจางตามภารกิจสังกัดกองคลัง
จํานวน 10 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!าย
จากเงินรายได (กองคลัง)
- ค!าตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 64,080 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!พนักงานจางทั่วไปสังกัดกองคลัง จํานวน
1 อัตรา โดยคํานวณ ตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองคลัง)
เงินเพิ่มต!าง ๆของพนักงานจาง
จํานวน
- ค!าครองชีพพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 277,080 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงานจาง
ตามภารกิจสังกัดกองคลัง จํานวน 10 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไว
ไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองคลัง)
- ค!าครองชีพพนักงานจางทั่วไป จํานวน 43,920 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงานจาง
ทั่วไปสังกัดกองคลัง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน
12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองคลัง)
- ค!าตอบแทนพิเศษพนักงานจาง จํานวน 4,200 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจาง กรณีไดรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงาน และปริมาณงานใน
ระดับดีเด!น ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองคลัง)
งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
ค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต!างๆ
ใหแก! พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ไดรับคําสั่ง
ใหช!วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเปKนงานเร!งด!วนนอก
เวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม!อาจทําในเวลาราชการได ตั้งจ!าย
จากเงินรายได (กองคลัง)

ค!าเช!าบาน
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าเช!า/เช!าซื้อบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบและหลักเกณฑAที่กําหนด ตั้งจ!ายจากเงินรายได

879,080 บาท

325,200 บาท

3,217,000 บาท
107,000 บาท
40,000 บาท

42,000 บาท
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(กองคลัง)
เงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าช!วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก!พนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองคลัง)
คาใช8สอย
รายจ!ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางเหมาบริการต!างๆ ค!าจางแรงงาน
บุคคลภายนอกใหทํางานอย!างใดอย!างหนึ่ง เช!น ทําความสะอาด
อาคาร ลูกจางแผนที่ภาษี เช!น อาคารพาณิชยA ตลาด และค!า
ประกันอัคคีภัยอาคารพาณิชยAและอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่
จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
คลัง)
รายจ!ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวด
อื่นๆ
ค!าใชจ!ายจัดทําปRายประชาสัมพันธAจัดเก็บภาษีของทองถิ่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการจัดทําปRายประชาสัมพันธAจัดเก็บภาษี
ของทองถิ่นฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพัฒนาสามป* (2558 - 2560)
หนา 67) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองคลัง)
ค!าใชจ!ายในการจัดทําใบปลิวประชาสัมพันธA
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการจัดทําใบปลิวประชาสัมพันธAถึง
เจาของทรัพยAสิน ในการจัดเก็บภาษี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
พัฒนาสามป* (2558 - 2560) หนา 67) ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองคลัง)
ค!าใชจ!ายในการจัดทําผลงานเพื่อขอรับรางวัลดานการจัดเก็บภาษี
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการจัดทําผลงานเพื่อขอรับเงินรางวัลใน
การจัดเก็บภาษี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพัฒนาสามป* (2558 2560) หนา 68) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองคลัง)
ค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ค!าชดใชเสียหายหรือค!าสินไหมทดแทน
และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองคลัง)

จัดทําแผนที่ภาษี
เพื่อจ!ายเปKนค!าคัดลอกขอมูลที่ดินและสํารวจขอมูลภาคสนาม

จํานวน

25,000 บาท

รวม
จํานวน

1,030,000 บาท
800,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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เกี่ยวกับที่ดิน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพัฒนาสามป* (2558 2560) หนา 66) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองคลัง)
ค!าบํารุงรักษาและซ!อมแซม
เพื่อจ!ายเปKนเงิน ค!าปรับปรุงหองปฏิบัติงาน หองแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยAสิน ปรับปรุงหองปฏิบัติงานหองคลัง ปรับปรุงหอง
เก็บพัสดุและทรัพยAสินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชใน
การปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองคลัง)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ!ายเปKนค!าเครื่องเขียนแบบพิมพA และวัสดุอุปกรณAต!าง ๆ ที่
ใชในการบริหารงานสํานักงาน เช!น กระดาษ ดินสอ ไสดินสอ
ยางลบ ไมบรรทัด แฟRมเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ ผาพิมพA
น้ํายาลบคําผิด ธง และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่
จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองคลัง)
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจ!ายเปKนค!าวัสดุสํานักงานบานงานครัว เช!น ถังขยะ ไมกวาด
ผงซักฟอก น้ํายาขัดพื้น น้ํายาขัดหองน้ํา ไมถูพื้น สายยาง ถวย
ชาม แกวน้ํา ถาด กระติก หรือวัสดุงานบานงานครัวอื่น ๆ ที่
จําเปKน
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองคลัง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล!อลื่น เช!น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํากรด ฯลฯ ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองคลัง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร!
เพื่อจ!ายเปKนค!าโฆษณาและเผยแพร! เช!น ไมอัด แผ!นโฟม ผาปRาย
กระดาษโปสเตอรA สี พู!กัน ตลับเทปบันทึกเสียง เทปวีดีโอ ฟUลAม
ถ!าย ถ!านแฟลซกลองวีดีโอ ถ!านแฟลซกลองถ!ายรูป ค!าลางฟUลAม
ค!าอัดภาพ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการ
ปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)
วัสดุคอมพิวเตอรA
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรA เช!น ผาหมึก ผงหมึกปริ้น
เตอรA แผ!นบันทึกขอมูล หัวพิมพAหรือแถบพิมพA แผงแปRนอักขระ
หรือแปRนพิมพA เมนบอรAด โปรแกรมคอมพิวเตอรA และวัสดุ
คอมพิวเตอรAอื่นๆที่จําเปKน ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชใน
การปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)
คาสาธารณูปโภค

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

280,000 บาท
150,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

1,800,000 บาท
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ค!าไฟฟRา
เพื่อจ!ายเปKนค!ากระแสไฟฟRาที่ใชในกิจการเทศบาล
ค!ากระแสไฟฟRาสถานีสูบน้ําเพื่อการเกษตร และค!ากระแสไฟฟRา
สําธารณะ ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)
ค!าบริการโทรศัพทA
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายเกี่ยวกับใชระบบอินเทอรAเน็ต (INTERNET)
ค!าบริการ ค!าเช!า ค!าสมาชิกในการใชบริการ ค!าสื่อสารอื่นๆ และ
ใหหมายความรวมถึงค!าใชจ!ายเพื่อใหไดใชบริการและค!าใชจ!ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการทางดานโทรคมนาคม ค!าเช!าพื้นที่
เว็บไซตA ค!าโทรศัพทAที่ใชในกิจการเทศบาล ตั้งจ!ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ=
ครุภัณฑAสํานักงาน
ตูนิรภัย
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อตูนิรภัย กันไฟ รุ!น 150 kg., 2 กุญแจ 1
รหัส, กันไฟได 2 ชั่วโมง, มาตรฐาน ม.อ.ก.
ขนาดภายนอก 590(W) x 551(D) x 760(H) mm.ขนาดภายใน
450(W) x 355(D) x 547(H) mm. จํานวน 1 หลัง จัดซื้อตาม
ราคาทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558 - 2560
หนา 65) ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)
โตdะ - เกาอี้ ระดับ 7 - 9
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อโตdะเกาอี้ ระดับ 8 จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
1. โตdะทําจากไมเนื้อแข็ง กวาง 140 ซม. สูง 75 ซม. ลึก 80
ซม.พรอมติดตั้งกระจก
2. เกาอี้ นักบริหาร ผลิตจากหนัง PU กวาง 64.0 ซม. ลึก 73.0
ซม. สูง 115.0-121.0 ซม.
ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม จัดซื้อตามราคาทองถิ่น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558 - 2560 หนา 65) ตั้งจ!ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑA
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุง และปรับปรุงครุภัณฑA และทรัพยAสินอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ในกองคลัง
ตั้งจ!ายจากเงินรายได(กองคลัง)

จํานวน

1,600,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม
รวม

84,000 บาท
84,000 บาท

จํานวน

19,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
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ประจําป*งบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองท!าบ!อ
อําเภอ ท!าบ!อ จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 8,141,260 บาท จายจากรายได8จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปMน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
6,920,260
งบบุคลากร
รวม
4,763,160
เงินเดือน (ฝOายประจํา)
รวม
4,763,160
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
1,454,280
เพื่อจ!ายเปKนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก!พนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองช!าง จํานวน 5 อัตรา ตามตําแหน!งและ
อัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
เงินเพิ่มต!าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
113,440
- เงินเพิ่มค!าครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 39,880 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองช!าง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบและ
หลักเกณฑAที่กําหนดไว จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองช!าง)
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ จํานวน 6,360 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแก!พนักงานเทศบาลในสังกัด
กองช!าง จํานวน 2 อัตรา ที่มีสิทธิไดรับตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑAและวิธีการ
กําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่
ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว!า
คุณวุฒินั้นเปKนคุณสมบัติเฉพาะตําแหน!งที่ไดรับการแต!งตั้ง ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
- เงินเพิ่มค!าตอบแทนรายเดือน จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินเพิ่มค!าตอบแทนรายเดือนของผูบริหารตําแหน!ง
ผูอํานวยการกองช!าง ระดับ 8 อัตราเดือนละ 5,600 บาท
โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองช!าง)

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
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เงินประจําตําแหน!ง
เพื่อจ!ายเปKนเงินประจําตําแหน!งของผูบริหารตําแหน!ง
ผูอํานวยการกองช!าง ระดับ 8 อัตราเดือนละ 5,600 บาท
โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองช!าง)
ค!าตอบแทนพนักงานจาง
- ค!าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1,439,040
บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!พนักงานจางตามภารกิจสังกัดกองช!าง
จํานวน 15 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
- ต!าตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 812,520 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!พนักงานจางทั่วไปสังกัดกองช!าง
จํานวน 12 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
เงินเพิ่มต!าง ๆของพนักงานจาง
- ค!าครองชีพพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 341,640 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงานจาง
ตามภารกิจสังกัดกองช!าง จํานวน 15 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
- ค!าครองชีพพนักงานจางทั่วไป จํานวน 527,040 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงานจาง
ทั่วไปสังกัดกองช!าง จํานวน 12 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไว
ไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
- ค!าตอบแทนพิเศษพนักงานจาง จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจาง กรณี
ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงาน และปริมาณ
งานในระดับดีเด!น ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต!างๆ
ใหแก! พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ไดรับ
คําสั่งใหช!วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเปKนงานเร!งด!วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม!อาจทําในเวลาราชการได
เจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนก!อสรางหรือดัดแปลงอาคาร นาย
ช!างและนายตรวจ ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

2,251,560 บาท

จํานวน

876,680 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,992,000 บาท
128,000 บาท
30,000 บาท
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ค!าเช!าบาน
เพื่อจ!ายเปKนค!าเช!า/เช!าซื้อบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบและหลักเกณฑAที่กําหนด ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองช!าง)
เงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าช!วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก!พนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองช!าง)
คาใช8สอย
รายจ!ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจ!ายเปKน ค!าจางเหมาบริการต!างๆ ค!าจางแรงงาน
บุคคลภายนอกใหทํางานอย!างใดอย!างหนึ่ง หรือจางเหมา
แรงงานต!างๆ ตามความจําเปKนของกองช!าง เพื่อใหประชาชน
ในเขตเทศบาลไดมีส!วนร!วมในการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
เทศบาล และเพื่อเปKนการส!งเสริมพัฒนารายไดใหกับชุมชน
ส!งเสริมความสามัคคีและความเขมแข็งใหกับชุมชน เช!น ค!าจาง
ดูแลสวนหนาสํานักงาน สวนสาธารณะต!างๆ ที่อยู!ในความ
รับผิดชอบเทศบาล และเกาะกลางถนน ค!าจางปฏิบัติงาน
ไฟฟRา ขุดท!อระบายน้ํา ซ!อมแซม ไหล!ทาง เย็บหนังสือเขาปก
หนังสือ ค!าโฆษณาและเผยแพร! ค!าธรรมเนียมและ
ค!าลงทะเบียนต!างๆ ค!าใชจ!ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ค!าจางเหมาบริการต!างๆ ของกองช!าง ค!าเบี้ยประกันและอื่น ๆ
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช!าง)
รายจ!ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวด
อื่นๆ
ค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการ ค!าชดเชยค!าเสียหายหรือค!า
สินไหมทดแทนและอื่นๆที่จําเปKนในการปฏิบัติงาน
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการ ค!าชดเชย
ค!าเสียหายหรือค!าสินไหมทดแทน เงินช!วยเหลือพนักงาน
เทศบาลหรือลูกจางที่ตองคดีอาญา และอื่นๆ ที่จําเปKนในการ
ปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
ช!าง)
ค!าบํารุงรักษาและซ!อมแซม
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาและซ!อมแซมครุภัณฑAต!างๆ ของกอง
ช!างและทรัพยAสินอื่นๆ ใหปฏิบัติงานไดดีอยู!เสมอ ตั้งจ!ายจาก
เงินรายได (กองช!าง)

จํานวน

78,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

644,000 บาท
584,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ!ายเปKนค!าวัสดุสํานักงานต!างๆ เช!น โตdะ เกาอี้ กระดาษ
ดินสอ ไสดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด แฟRมเอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษ หมึก ผาพิมพA น้ํายาลบคําผิด ธง คัตเตอรA
ใบมีดคัตเตอรA เทปติดสันหนังสือ น้ําดื่ม น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน
ชา กาแฟ น้ําตาล คอฟฟ*–เมต เพื่อใหบริการแก!ประชาชนผุมา
ติดต!อราชการ และวัสดุสํานักงานอื่นๆ ที่จําเปKนตองใชในการ
ปฏิบัติงานหรือวัสดุอื่นๆ ที่จําเปKน กระดาษไขเขียนแบบ
กระดาษพิมพAแบบ เพื่อใชในงานพิมพAแบบโครงการต!างๆ ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจ!ายเปKนค!าวัสดุงานบานงานครัว เช!น ถังขยะ ไมกวาด
ผงซักฟอก น้ํายาขัดพื้น น้ํายาขัดหองน้ํา ไมถูพื้น สายยาง
ถวย ชาม แกวน้ํา ถาด กระติกน้ํา ผาประดับตกแต!งเวที
หรือวัสดุงานบานงานครัวอื่นที่จําเปKนของกองช!าง ตั้งจ!ายจาก
เงินรายได (กองช!าง)
วัสดุก!อสราง
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุก!อสรางต!างๆ ที่จําเปKนในการ
ปฏิบัติงานลาดยาง ซ!อมแซมปรับปรุง ถนน ไหล!ทาง ซอย
งานก!อสรางต!างๆ เช!น อิฐ หิน ดิน ทราย กระเบื้อง
เหล็กเสน ท!อ ยางมะตอย ปูนซีเมนตA ไม นdอต ตะปู ฯลฯ
และวัสดุก!อสรางอื่นๆ ที่จําเปKน สําหรับปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกองช!าง ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส!ง
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส!งต!างๆ ที่
จําเปKนตองใชบํารุงรักษา หรือซ!อมแซมเครื่องจักร เครื่องตัด
หญา และยานพาหนะอื่นๆ เช!น ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรค
ไสกรอง น้ํามันเครื่อง ประเก็น แม!แรง สกรู อุปกรณAอะไหล!
รถยนตA แบตเตอรี่ นdอต ใบมีดเครื่องตัดหญา และอื่นๆ ที่
จําเปKนในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล!อลื่น เช!น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันโซล!า น้ํามันเครื่อง จาระบี น้ํากรด น้ํามัน
ไฮดรอลิก ฯลฯ ที่ใชกับเครื่องยนตA เครื่องจักรกล รถตัดหญา
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)

รวม
จํานวน

1,220,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท
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วัสดุการเกษตร
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อพันธุAไมต!างๆ เช!น ไมดอก ไมประดับ
สารเคมีปRองกัน และกําจัดศัตรูพืช ปุhย กระถาง ดินปลูกตนไม
หรือวัสดุเพาะชํา ฯลฯ และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่จําเปKนตอง
ใชในงานสวนสาธารณะ ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร!
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุอุปกรณAต!างๆ ที่ใชในการโฆษณาและ
เผยแพร!งานของเทศบาล เช!น พู!กัน สี ฟUลAมถ!ายรูปค!าลาง
ฟUลAม ค!าอัดภาพ อัลบั้มใส!ภาพ ถ!านแฟลซกลองถ!ายรูป ผา
เขียนปRาย ไมอัด วัสดุต!างๆ ที่ใชในการจัดทําแผ!นพับหรือแผ!นใส
แผ!นซีดี แผ!นโฟม กระดาษโปสเตอรA และอื่น ๆในลักษณะ
เดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองช!าง)
วัสดุเครื่องแต!งกาย
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต!งกาย เช!น กางเกง เสื้อ
รองเทาบูdต ถุงมือ ถุงเทา ชุดกันฝน หมวกเซฟตี้ หมวก
และอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
วัสดุคอมพิวเตอรA
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุต!าง ๆ ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรA เช!น
หมึกพิมพA แผ!นบันทึกขอมูล แผ!นกรองแสง แผงปRอนอักขระ
หรือแปRนพิมพA เมนบอรAด กระดาษต!อเนื่อง เครื่องอ!านและ
บันทึกขอมูลแบบฮารAดดิสตA และวัสดุคอมพิวเตอรAอื่น ๆ ที่จําเปKน
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
วัสดุอื่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดทําตรายาง คลิปติดบัตร ตราสัญญาลักษณA
ต!าง ๆ และวัสดุที่ไม!เขาหมวดใด ๆ ขางตน ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองช!าง)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ=
ครุภัณฑAคอมพิวเตอรA
เครื่องคอมพิวเตอรAพรอมอุปกรณAครบชุด
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อ
1. เครื่องคอมพิวเตอรสาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม!นอยกว!า 18 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม
รวม

165,100 บาท
165,100 บาท

จํานวน

35,100 บาท
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- มีหน!วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม!นอยกว!า 4 แกนหลัก (4
core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม!นอยกว!า 3.0 GHz และมีหน!วยความจํา แบบ L3
Cache Memory ไม!นอยกว!า 6 MBจํานวน 1 หน!วย
- มีหน!วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หน!วยความจําขนาด ไม!นอยกว!า 1 GB
- มีหน!วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว!า มีขนาดไม!
นอยกว!า 4 GB
- มีหน!วยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว!า
ขนาดความจุไม!นอยกว!า 1TB จํานวน 1 หน!วย
- มี DVD-RW หรือดีกว!า จํานวน 1 หน!วย
- มีช!องเชื่อมต!อระบบเครือข!าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว!า จํานวนไม!นอยกว!า 1 ช!อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว!า มี Contrast Ratio ไม!นอยกว!า
600:1 และมีขนาดไม!นอยกว!า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน!วย
2. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา
4,200 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปKนอุปกรณAที่มีความสามารถเปKน Printer, Copier และ
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพ!นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพAไม!นอยกว!า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพAสีไม!นอยกว!า 20 หนาต!อนาที
- มีความเร็วในการพิมพAขาวดําไม!นอยกว!า 28 หนาต!อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม!นอยกว!า 1,200x2,400
dpi
- มีถาดปRอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ!ายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถถ!ายสําเนาไดสูงสุดไม!นอยกว!า 90 สําเนา
- สามารถย!อและขยายได 25 ถึง 400 เปอรAเซ็นตA
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส!
กระดาษไดไม!นอยกว!า 100 แผ!น
3. เครื่องสํารองไฟฟ5า ขนาด 1 kVA ราคา 5,100 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟRาดานนอกไม!นอยกว!า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟRาไดไม!นอยกว!า 15 นาที
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร ราคา 3,800 บาท

70

ตามเกณฑAราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑA
คอมพิวเตอรA ประจําป*งบประมาณ 2557 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 21
กุมภาพันธA 2557(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ.2558-2560)
หนา 124) ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช!าง)
เครื่องพิมพAพลอตเตอรA
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องพิมพAพลอตเตอรA พิมพAขาวดํา/สี มี
ความละเอียดในการพิมพAไม!นอยกว!า 2,400 x 1,200 dpi มี
ความเร็วในการพิมพAไม!นอยกว!า : Line drawings : 3 35 หนา
ต!อวินาทีต!อ รองรับการเชื่อมต!อ 3 แบบ โดยจัดซื้อตามราคา
ทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ.2558-2560) หนา
124) ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช!าง)
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑA
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาและดูแลซ!อมแซมครุภัณฑA เช!น
รถยนตA เครื่องตัดหญา รถกระเชา ฯลฯ ของกองช!างและ
ทรัพยAสินอื่นๆ ใหปฏิบัติงานไดดีอยู!เสมอ
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
งานกอสร8างโครงสร8างพื้นฐาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ=
ครุภัณฑAก!อสราง
เครื่องกระแทกคอนกรีต
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องกระแทกคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ.
2558-2560) หนา 123) ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
ช!าง)
ครุภัณฑAโฆษณาและเผยแพร!
กลองถ!ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
เพื่อเปKนค!าจัดซื้อกลองถ!ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลโดยมีลักษณะ
ดังนี้
- เปKนกลองคอมเพค (Compact)
- ความละเอียดที่กําหนดเปKนความละเอียดที่เซ็นเซอรAภาพไม!
นอยกว!า 12 ลานพิกเซล
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอย!างสะดวกเมื่อขอมูล
เต็มหรือเมื่อตองเปลี่ยน
- สามารถโอนถ!ายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรAได
- มีกระเปhาบรรจุกลอง

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
รวม

1,221,000 บาท
1,221,000 บาท
51,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท
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ตามราคามาตรฐานครุภัณฑA สํานักมาตรฐานครุภัณฑA สํานัก
งบประมาณ มีนาคม 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ.
2558-2560) หนา 125) ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
ช!าง)
คาที่ดินและสิ่งกอสร8าง
ค!าก!อสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก!อสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูถนนเลียบวัดอรัญญวาสี
หมู!ที่ 6 (ต!อจากเดิม)
เพื่อจ!ายเปKนค!าดําเนินการก!อสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
ถนนเลียบวัดอรัญญวาสี หมู!ที่ 6 (ต!อจากเดิม) ต.ท!าบ!อ อ.ท!าบ!อ
รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ยาว 95 เมตร ขนาดกวางภายใน
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร (ตามแบบเทศบาลเมือง
ท!าบ!อกําหนดที่ )(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.25582560 หนา 97)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช!าง)
โครงการขยายทางเทา คสล. เขื่อนปRองกันตลิ่ง (หลังเทศบาล)
ต.ท!าบ!อ อ.ท!าบ!อ
เพื่อจ!ายเปKนค!าดําเนินการตามโครงการขยายทางเทา คสล.
เขื่อนปRองกันตลิ่ง
(หลังเทศบาล) ต.ท!าบ!อ อ.ท!าบ!อ กวาง
3.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร พื้นที่รวม 2,571 ลูกบาศกA
เมตร ขนาดบ!อพัก 0.70 x 1.10 เมตร ระยะระหว!างบ!อ
12.50 ขนาด (ตามแบบเทศบาลเมืองท!าบ!อกําหนดที่
)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ.2558-2560) หนา 117)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช!าง)
โครงการขุดลอกคลองส!งน้ําชลประทานเพื่อการเกษตร
เพื่อจ!ายเปKนค!าขุดลอกคลองส!งน้ําชลประทานเพื่อการเกษตร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ.2558-2560) หนา 85)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช!าง)
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก!อสราง
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก!อสราง
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก!อสรางต!างๆ
ของกองช!างรวมภารกิจถ!ายโอน เช!น สถานีสูบน้ําดวยไฟฟRาบาน
ท!าบ!อ และอื่นๆของเทศบาลเมืองท!าบ!อ ฯลฯ
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)

รวม

1,170,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป*งบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองท!าบ!อ
อําเภอ ท!าบ!อ จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 600,000 บาท จายจากรายได8จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเปMน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟHาถนน
รวม
600,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม
500,000 บาท
คาวัสดุ
รวม
500,000 บาท
วัสดุไฟฟRาและวิทยุ
จํานวน
500,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณAไฟฟRาที่ใชในการซ!อมแซม
บํารุงรักษา และติดตั้งไฟฟRาสาธารณะภายในเขตเทศบาล จัดซื้อ
วัสดุในการปรับปรุง ซ!อมแซม บํารุงรักษา ระบบสัญญาณไฟ
จราจร ที่อยู!ในความรับผิดชอบของเทศบาล และจัดซื้อวัสดุต!างๆ
ที่มีลักษณะเปKนวัสดุไฟฟRาและวิทยุเช!น บัลลาส สตารAทเตอรA
หลอดไฟฟRา ดวงโคม สายไฟ เทปพันสายไฟ สวิตซAไฟฟRา คัท
เอาทAไฟฟRา ฯลฯ ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองช!าง)
งบเงินอุดหนุน
รวม
100,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
100,000 บาท
เงินอุดหนุนส!วนราชการ
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินอุดหนุนหน!วยงานของรัฐหรือองคAกรเอกชนใน
กิจการอันเปKนสาธารณประโยชนA เช!น อุดหนุนขยายเขตไฟฟRา
สาธารณะ อุดหนุนค!ากระแสไฟฟRา อุดหนุนเพื่อซ!อมแซมสถานี
สูบน้ํา อุดหนุนคลองส!งน้ํา อุดหนุนสํารวจ ออกแบบ ประมาณ
การโครงการก!อสรางเขื่อนปRองกันตลิ่งแม!น้ําโขง อุดหนุนสําหรับ
รังวัดที่ดิน หรือกิจกรรมอื่นๆในลักษณะเดียวกัน โดยที่เทศบาล
ไม!ไดเปKนผูดําเนินการเอง ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช!าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป*งบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองท!าบ!อ
อําเภอ ท!าบ!อ จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 41,808,990 บาท จายจากรายได8จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปMน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม
4,088,960
งบบุคลากร
รวม
2,288,960
เงินเดือน (ฝOายประจํา)
รวม
2,288,960
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
1,197,580
เพื่อจ!ายเปKนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก!พนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองการศึกษาจํานวน 3 อัตรา ตามตําแหน!ง
และอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12
เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
เงินเพิ่มต!าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
80,180
- เงินเพิ่มค!าตอบแทนรายเดือน จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินเพิ่มค!าตอบแทนรายเดือนของผูบริหารตําแหน!ง
ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8 อัตราเดือนละ 5,600
บาท โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองการศึกษา)
- เงินเพิ่มค!าตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาล จํานวน 12,980
บาท เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลที่อัตรา
เงินเดือนและค!าจางถึงขั้นสูงของอันดับเต็มขั้นที่ไม!สามารถเลื่อน
ขั้นเงินเดือนจางได ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
เงินประจําตําแหน!ง
จํานวน
67,200
เพื่อจ!ายเปKนเงินประจําตําแหน!งของผูบริหารตําแหน!ง
ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8 อัตราเดือนละ 5,600
บาท โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองการศึกษา)
ค!าตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
595,080
- ค!าจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 338,760 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

บาท

บาท
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เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!พนักงานจางตามภารกิจสังกัดกอง
การศึกษา จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12
เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

- ค!าจางพนักงานจางทั่วไป จํานวน 256,320 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!พนักงานจางทั่วไปสังกัดกองการศึกษา
จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
เงินเพิ่มต!าง ๆของพนักงานจาง
จํานวน
- ค!าครองชีพพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 165,240 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงานจาง
ตามภารกิจสังกัดกองการศึกษา จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
การศึกษา)
- ค!าครองชีพพนักงานจางทั่วไป จํานวน 175,680 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงานจาง
ทั่วไปสังกัดกองการศึกษา จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!าย
ไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
- ค!าตอบแทนพิเศษพนักงานจาง จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจาง กรณี
ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มีคุณภาพงาน และ
ปริมาณงานในระดับดีเด!น ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
การศึกษา)
งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
ค!าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปKนประโยชนAแก!องคAกรปกครองส!วน
จํานวน
ทองถิ่น
เพื่อจ!ายใหกับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานสําหรับ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
การศึกษา)
ค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต!างๆ
ใหแก! พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ไดรับ
คําสั่งใหช!วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเปKนงานเร!งด!วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม!อาจทําในเวลาราชการได

348,920 บาท

775,000 บาท
120,000 บาท
12,000 บาท

20,000 บาท
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ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
ค!าเช!าบาน
เพื่อจ!ายเปKนค!าเช!า/เช!าซื้อบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบและหลักเกณฑAที่กําหนด ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองการศึกษา)
เงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าช!วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก!พนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองการศึกษา)
คาใช8สอย
รายจ!ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางเหมาบริการอื่นๆ ค!าเย็บหนังสือหรือเขาปก
ค!าสื่อโฆษณาและเผยแพร! ค!าธรรมเนียมและค!าลงทะเบียน
ต!างๆ ค!าจางเหมาบุคคล ค!าถ!ายเอกสารในลักษณะเดียวกันที่
จําเปKนตองใชในการปฏิบัติในกองการศึกษา ศูนยAพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาลเมืองท!าบ!อ ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองการศึกษา)
รายจ!ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวด
อื่นๆ
ค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการ ค!าชดใช
ค!าเสียหายหรือค!าสินไหมทดแทน และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่
จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองการศึกษา)
ค!าบํารุงรักษาและซ!อมแซม
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงและซ!อมแซมครุภัณฑA เช!น รถยนตA เครื่อง
คอมพิวเตอรA รถจักรยานยนตA ฯลฯ ในลักษณะเดียวกันที่
จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ที่อยู!ในความดูแลของกอง
การศึกษา ศูนยAพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งจ!าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณAต!างๆ เช!นผาคลุมเกาอี้ใชใน
งานราชพิธีต!างๆ และในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการ
ปฏิบัติงาน ใชในการบริหารงานสํานักงาน เช!น กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา และอื่น ๆ ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
จํานวน

545,000 บาท
500,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม
จํานวน

110,000 บาท
30,000 บาท
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การศึกษา)
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เช!น หมอแกง,หมอ
กระทะ,ถาดหลุม,ทัพพี,ตะหลิว,ชอน,สอม,กะละมัง, ไมกวาด
ผงซักฟอก ผาปูโตdะ ผาคลุมเกาอี้ ถวย จาน แกว และอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!าย
จากเงินรายได (กองการศึกษา)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล!อลื่น เช!นน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง และอื่น ๆ ในลักษณะ
เดียวกันที่จําเปKนตองใชจ!ายในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอรA
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรA เช!น กระดาษ หมึกเติม
เมาทA แผ!นดิส แฮนดี้ไดรA และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่
จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
การศึกษา)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ=
ครุภัณฑAสํานักงาน
ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก
ทําจากโลหะ ขนาด 4 ฟุต กวาง 118.7 ซม. ยาว 40.8 ซม. สูง
87.8 ซม. จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท เปKนเงิน
10,000 บาท จัดซื้อตามราคาทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป* พ.ศ. 2558-2560 หนา 153)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
ครุภัณฑAกีฬา
เครื่องออกกําลังกายสนาม
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายสนาม จํานวน 1 ชุด
พรอมติดตั้ง ประกอบดวย
1. จักรยานนั่งปN–นออกกําลังขา จํานวน 1 เครื่อง ขนาดกวางไม!
นอยกว!า 70 ซม. ยาวไม!นอยกว!า 105 ซม. สูงไม!นอยกว!า 130
ซม.
2. เครื่องบริหารกลามเนื้อหนาอกและแขน จํานวน 1 เครื่อง
ขนาดกวางไม!นอยกว!า 105 ซม. ยาวไม!นอยกว!า 120 ซม. สูงไม!
นอยกว!า 200 ซม.

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม

1,025,000 บาท
1,025,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท
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3. เครื่องวิ่งออกกําลังขา จํานวน 1 เครื่อง ขนาดกวางไม!นอย
กว!า 80 ซม. ยาวไม!นอยกว!า 125 ซม. สูงไม!นอยกว!า 135 ซม.
4. เครื่องเดินทนบริหารไหล!และขา จํานวน 2 เครื่อง ขนาดกวาง
ไม!นอยกว!า 70 ซม. ยาวไม!นอยกว!า 100 ซม. สูงไม!นอยกว!า 140
ซม.
5. เครื่องลดไขมันเสริมกลามทอง จํานวน 2 เครื่อง ขนาดกวางไม!
นอยกว!า 75 ซม. ยาวไม!นอยกว!า 105 ซม. สูงไม!นอยกว!า 140
ซม.
6. เครื่องคลายกลามเนื้อหลังออกกําลังกายแขน จํานวน 2 เครื่อง
ขนาดกวางไม!นอยกว!า 85 ซม. ยาวไม!นอยกว!า 90 ซม. สูงไม!
นอยกว!า 105 ซม.
7. เครื่องบิดเอว 1 สถานี จํานวน 2 เครื่อง ขนาดกวางไม!นอย
กว!า 75 ซม. ยาวไม!นอยกว!า 95 ซม. สูงไม!นอยกว!า 100 ซม.
8. เครื่องบริหารขาและขอสะโพกแบบเหวี่ยงตัว จํานวน 2 เครื่อง
ขนาดกวางไม!นอยกว!า 50 ซม. ยาวไม!นอยกว!า 75 ซม. สูงไม!
นอยกว!า 110 ซม.
9. เครื่องบริหารขากาวเดินคู! จํานวน 1 เครื่อง ขนาดกวางไม!นอย
กว!า 75 ซม. ยาวไม!นอยกว!า 120 ซม. สูงไม!นอยกว!า 150 ซม.
10. เครื่องซิทอัพบริหารหนาทอง จํานวน 1 เครื่อง ขนาดกวางไม!
นอยกว!า 100 ซม. ยาวไม!นอยกว!า 125 ซม. สูงไม!นอยกว!า 70
ซม.
11. เครื่องบริหารกลามแขนแบบโหนตัวคู! จํานวน 2 เครื่อง
ขนาดกวางไม!นอยกว!า 50 ซม. ยาวไม!นอยกว!า 150 ซม. สูงไม!
นอยกว!า 140 ซม.
คุณสมบัติ พลาสติกที่ใชผลิต ตองเปKนพลาสติกโพลีเอทธีลีน
(PE) ไม!มีส!วนประกอบของไฟเบอรAกลาสเปKนเม็ดใหม! 100
เปอรAเซนตA ตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538
จากกระทรวงอุตสาหกรรม จัดซื้อตามราคาทองถิ่น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา 147)ตั้งจ!ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑA
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุง หรือซ!อมแซมครุภัณฑA ที่ดินและ
สิ่งก!อสราง และทรัพยAสินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตอง
ใชในการปฏิบัติงาน ในกองการศึกษา / ศูนยAพัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนเทศบาลเมืองท!าบ!อ ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองการศึกษา)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม

15,000 บาท

37,720,030 บาท
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งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝOายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก!พนักงานครู
เทศบาล จํานวน 47 อัตรา ตามตําแหน!งและอัตราที่ ก.ท.
กําหนด โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต!าง ๆ ของพนักงาน
- ค!าตอบแทนรายเดือน สําหรับพนักงานครูเทศบาล จํานวน
268,800 บาท เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนรายเดือน สําหรับ
พนักงานครูเทศบาล ชํานาญการพิเศษ จํานวน 4 อัตรา ตั้ง
จ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
- เงินปรับเพิ่มเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ จํานวน 682,000
บาท เพื่อจ!ายเปKนเงินปรับเพิ่มเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ที่
ก.ค.ศ. รับรอง ใหแก!พนักงานครูเทศบาล จํานวน 44 อัตรา
ตามหนังสือกรมส!งเสริมการปกครองทองถิ่น ด!วนที่สุด ที่ มท.
0809.4/ว1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และด!วนที่สุดที่
มท.0809.4/ว1162 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ!ายเปKนเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษสําหรับพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
การศึกษา)
ค!าตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนสําหรับจางพนักงานจางตามภารกิจใน
สถานศึกษา จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน
12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
เงินเพิ่มต!าง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจ!ายเปKนค!าครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจใน
สถานศึกษา (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จํานวน 3 อัตรา
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
งบดําเนินงาน
คาใช8สอย
รายจ!ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวด
อื่นๆ
ค!าใชจ!ายโครงการจัดการศึกษา ภาษาสู!อาเซียน

13,198,270 บาท
13,198,270 บาท
11,654,670 บาท

จํานวน

950,800 บาท

จํานวน

268,800 บาท

จํานวน

231,960 บาท

จํานวน

92,040 บาท

รวม
รวม

15,321,760 บาท
8,908,800 บาท

จํานวน

828,000 บาท
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เพื่อจ!ายเปKนค!าจางวิทยากรครูผูสอน 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน)ค!าฝ`กอบรมศึกษาดูงาน อุปกรณAการเรียนการสอน
และค!าอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป* พ.ศ.2558-2560 หนา 137)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
ค!าใชจ!ายโครงการรณรงคAเพื่อปRองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จํานวน
- กิจกรรมต!อตานยาเสพติด เปKนเงิน 15,000 บาท
- ค!าพัฒนาเจาหนาที่ของเทศบาล เปKนเงิน 3,000 บาท
- ค!าพัฒนาครูแกนนํา เปKนเงิน 3,000 บาท
- สถานศึกษาดีเด!น เปKนเงิน 100,000 บาท
(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด!วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
ค!าใชจ!ายในกิจกรรมในวันเด็กแห!งชาติ
เพื่อจ!ายเปKนค!า กิจกรรมวันเด็กแห!งชาติ เปKนค!าใชจ!ายในการจัด
สถานที่ ร!วมกับอําเภอ โรงเรียน ค!าใชจ!ายในพิธีเปUดงาน
ค!าอาหาร – น้ําดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ค!าสนับสนุนโรงเรียน
และค!าใชจ!ายอื่นที่จําเปKนและเกี่ยวของกับโครงการ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา 145)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
โครงการเขาร!วมมหกรรมการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
ระดับประเทศ
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายเกี่ยวกับการเขาร!วมจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานทางวิชาการฯ เช!น ค!าจางเหมารถโดยสาร ค!าอาหาร
ค!าที่พัก ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560
หนา 137)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนเทศบาลฯ และศูนยAพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดกิจกรรม ในโรงเรียนเทศบาลฯ และศูนยA
พัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการกีฬาสีภายใน จํานวน 10,000 บาท
- โครงการจัดงานวันครู จํานวน 10,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา 147)
รายการทั้งหมด ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
โครงการส!งเสริมสนับสนุนการดําเนินการศูนยAสามวัยในโรงเรียน
เทศบาลเมืองท!าบ!อและศูนยAพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเปKนค!าใชจ!ายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามโครงการ

121,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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ส!งเสริมสนับสนุนการดําเนินการศูนยAสามวัยในโรงเรียนเทศบาล
เมืองท!าบ!อและศูนยAพัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป*
พ.ศ. 2558-2560 หนา 142)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
เงินอุดหนุนสําหรับส!งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
จํานวน
- ค!าใชจ!ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เปKนเงิน
20,000 บาท
- ค!าใชจ!ายในการติดตั้งอินเตอรAเน็ตโรงเรียน ระบบ
Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL เปKนเงิน
9,600 บาท
- ค!าใชจ!ายในการติดตั้งอินเตอรAเน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless
Fidelity : WiFi เปKนเงิน 7,200 บาท
- ค!าใชจ!ายในการพัฒนาขาราชการครูโรงเรียนเทศบาลฯ คนละ
3,000 บาท จํานวน 47 คน เปKนเงิน 141,000 บาท
- ค!าใชจ!ายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก คนละ 2,000 บาท
จํานวน 9 คน เปKนเงิน 18,000 บาท
- ค!าใชจ!ายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน เปKนเงิน 100,000
บาท
- ค!าใชจ!ายในการพัฒนาแหล!งเรียนรูของโรงเรียน เปKนเงิน
50,000 บาท
- ค!าใชจ!ายในการพัฒนาการเรียนรูสู!ประชาคมอาเซียน เปKนเงิน
80,000 บาท
- ค!าใชจ!ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปKนฐาน ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) โรงเรียน (SBMLD)
ดีเด!น เปKนเงิน 250,000 บาท
- ค!าใชจ!ายโครงการเขาร!วมประกวดการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด!น ระดับสถานศึกษา เปKนเงิน 50,000 บาท
- ค!าใชจ!ายโครงการเขาร!วมประกวดการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด!น ระดับองคAกรปกครองส!วนทองถิ่น เปKนเงิน
50,000 บาท
- ค!าใชจ!ายในการจัดทําศูนยAการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย เปKน
เงิน 50,000 บาท
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด!วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว
1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จํานวน
- ศูนยAพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท!าบ!อ ศูนยA 1 คนละ 20
บาท/คน/วัน จํานวน 230 คน 280 วัน เปKนเงิน 1,288,000

825,800 บาท

6,984,000 บาท
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บาท
- ศูนยAพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท!าบ!อ ศูนยA 2 คนละ 20
บาท/คน/วัน จํานวน 40 คน 280 วัน เปKนเงิน 224,000
บาท
- โรงเรียนเทศบาลเมืองท!าบ!อ คนละ 20 บาท /คน/วัน
จํานวน 1,368 คน 200 วัน เปKนเงิน 5,472,000 บาท
(ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด!วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว
1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

คาวัสดุ
รวม
ค!าอาหารเสริม (นม)
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัด ,
ศูนยAพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ และโรงเรียนในเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลฯ ดังนี้
1. สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองท!าบ!อ ไดแก!
- โรงเรียนเทศบาลเมืองท!าบ!อ อัตราคนละ 7 บาท จํานวน
1,368 คน 260 วัน เปKนเงิน 2,489,760 บาท
- ศูนยAพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท!าบ!อ ศูนยA 1 อัตราคนละ 7
บาท จํานวน 230 คน 280 วัน เปKนเงิน 450,800 บาท
- ศูนยAพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท!าบ!อ ศูนยA 2 อัตราคนละ 7
บาท จํานวน 40 คน 280 วัน เปKนเงิน 78,400 บาท
2. สถานศึกษาของหน!วยงานอื่น ไดแก!
- โรงเรียนอนุบาลดารณีท!าบ!อ อัตราคนละ 7 บาท จํานวน
867 คน 260 วัน เปKนเงิน 1,577,940 บาท
- โรงเรียนโกมลวิทยาคาร อัตราคนละ 7 บาท จํานวน 658
คน 260 วัน เปKนเงิน 1,197,560 บาท
- โรงเรียนบานน้ําโมง อัตราคนละ 7 บาท จํานวน 75 คน
260 วัน เปKนเงิน 136,500 บาท
(ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด!วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว
1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557)
รายการทั้งหมด ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
วัสดุวิทยาศาสตรAหรือการแพทยA
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าเวชภัณฑA สําหรับเด็กอนุบาล ตั้งจ!ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

5,972,960 บาท
5,930,960 บาท

2,000 บาท
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วัสดุการศึกษา
จํานวน
1) ค!าวัสดุอุปกรณAเครื่องนอน ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจ!ายเปKน
ค!าอุปกรณAเครื่องนอน เช!น ผาห!ม ที่นอน หมอน ของนักเรียน
ระดับอนุบาลโรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองการศึกษา)
2) ค!าวัสดุอุปกรณAเครื่องนอน ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจ!าย
เปKนค!าอุปกรณAเครื่องนอน เช!น ผาห!ม ที่นอน หมอน ของศูนยA
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ!ายจากอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
คาสาธารณูปโภค
รวม
ค!าไฟฟRา
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!ากระแสไฟฟRาอาคารศูนยAพัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนเทศบาล ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
ค!าบริการโทรศัพทA
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าโทรศัพทA และเชื่อมต!ออินเตอรAเน็ต กอง
การศึกษาและโรงเรียนเทศบาลฯ ศูนยAพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ!าย
จากอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
งบลงทุน
รวม
คาที่ดินและสิ่งกอสร8าง
รวม
ค!าก!อสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก!อสรางอาคารศูนยAพัฒนาเด็กเล็ก 1 (ท!าเสด็จ)
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าก!อสราง อาคารศูนยAพัฒนาเด็กเล็ก 1 (ท!าเสด็จ)
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบเทศบาลเมืองท!าบ!อกําหนดที่ )(
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* 2558 – 2560 แผ!นหนา 131 ) ตั้ง
จ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส!วนราชการ
จํานวน
1. เงินอุดหนุนค!าจางครูสอนภาษาสู!อาเซียนเพิ่มเติม จํานวน
300,000 บาท เพื่อจ!ายเปKนค!าจางครูสอนภาษาสู!อาเซียนเพิ่มเติม
ใหกับโรงเรียนในเขตที่อยู!ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง
ท!าบ!อ จํานวน 3 แห!ง ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
2. เงินอุดหนุนโรงเรียน จํานวน
6,400,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าอาหารกลางวันแก!เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยู!ในเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองท!าบ!อ ไดแก!
1) โรงเรียนอนุบาลดารณีท!าบ!อ

40,000 บาท

440,000 บาท
420,000 บาท

20,000 บาท

2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท

6,700,000 บาท
6,700,000 บาท
6,700,000 บาท
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อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน จํานวน 867 คน 200 วัน
เปKนเงิน 3,468,000 บาท
2) โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน จํานวน 658 คน 200 วัน
เปKนเงิน 2,632,000 บาท
3) โรงเรียนบานน้ําโมง
อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน จํานวน 75 คน 200 วัน
เปKนเงิน 300,000 บาท
(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด!วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557)
รายการทั้งหมดตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป*งบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองท!าบ!อ
อําเภอ ท!าบ!อ จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 2,110,000 บาท จายจากรายได8จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปMน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
280,000
งบดําเนินงาน
รวม
280,000
คาใช8สอย
รวม
280,000
รายจ!ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวด
อื่นๆ
ค!าใชจ!ายในกิจกรรมการแข!งขันกีฬาตานยาเสพติด
จํานวน
280,000
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าใชจ!ายในกิจกรรมการแข!งขันกีฬาและร!วมการ
แข!งขัน เช!น ค!าใชจ!ายในพิธีการ ค!าวัสดุอุปกรณA ค!าจัด
สถานที่ ค!าตอบแทนผูตัดสิน ค!าถวยรางวัล ค!าเหรียญรางวัล
ค!าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค!าเบี้ยเลี้ยงผูฝ`กสอน ผูควบคุมนักกีฬา ค!า
น้ําดื่ม ค!าอาหาร ค!าพาหนะในการนํานักกีฬาเขาร!วมทําการ
แข!งขันกีฬาประเภทต!าง ๆ ในทุกระดับ ค!าใชจ!ายอันที่เกี่ยวกับ
โครงการ ประกอบดวยโครงการต!าง ๆ ดังนี้
- โครงการจัดกีฬาเซปNกตะกรอชุมชน ตั้งไว 100,000 บาท
- โครงการจัดการแข!งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน ตั้งไว 50,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
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- โครงการเขาร!วมการแข!งขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคและ
ระดับประเทศ ตั้งไว 100,000 บาท
- โครงการเขาค!ายนักกีฬานักเรียน เพื่อเขาร!วมการแข!งขันกีฬา
นักเรียน อปท.ระดับภาคและระดับประเทศ ตั้งไว 30,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* 2558-2560 หนา 152)
รายการทั้งหมด ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
งานศาสนาวัฒนธรรมท8องถิ่น
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใช8สอย
รวม
รายจ!ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
1.ค!าใชจ!ายกิจกรรมทําบุญตักบาตร วันขึ้นป*ใหม! ประจําป*
2558 จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการจัด
กิจกรรมทําบุญตักบาตร/ในเขตเทศบาล ค!าปNจจัยไทยธรรม
ค!าถวายน้ําดื่ม ค!าถวายอาหารปU–นโตถวายพระ ค!าทําบัตรอวย
พรป*ใหม! ค!าพลุ ค!าใชจ!ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา 148) ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองการศึกษา)
2. ค!าใชจ!ายในโครงการสืบสานภูมิปNญญาทองถิ่นศูนยAวัฒนธรรม
เฉลิมราชเมืองท!าบ!อ จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ!ายเปKน
ค!าใชจ!ายในโครงการสืบสานภูมิปNญญาทองถิน่ ศูนยAวฒั นธรรมเฉลิม
ราชเมืองท!าบ!อ และค!าใชจ!ายอื่นๆที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑAและ
ระเบียบกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560
หนา 143) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
รายจ!ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวด
อื่นๆ
การจัดงานประเพณีแข!งขันเรือยาว ประจําป* 2558
จํานวน
เพื่อเปKนค!าใชจ!ายในการจัดงานประเพณีแข!งขันเรือยาวของ
เทศบาลเมืองท!าบ!อ ค!าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค!าเงินรางวัล
ถวยรางวัล, ปRายประชาสัมพันธA, ค!าทําทุ!น ค!าจางเหมาเครื่อง
ขยายเสียง ค!าปฏิคม (น้ําดื่ม/น้ําแข็ง/ผาเย็นตลอดงาน) ค!า
จัดทําเกียรติบัตร ค!าจางมหรสพ และค!าใชจ!ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560
หนา 148) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจําป* 2558
จํานวน
เพื่อเปKนค!าใชจ!ายในการจัดงานประกวดการประดิษฐAกระทง
ของชุมชนต!างๆในเขตเทศบาลเมืองท!าบ!อ ค!าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค!าพลุ ตะไล -ไฟพะเนียง ค!าเงินรางวัล ถวยรางวัล
ค!าปฏิคม (น้ําดื่ม/น้ําแข็ง /ผาเย็นตลอดงาน ) ค!าปRาย

1,830,000
1,830,000
1,830,000
80,000

บาท
บาท
บาท
บาท

700,000 บาท

200,000 บาท
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ประชาสัมพันธA และค!าใชจ!ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา 148) ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองการศึกษา)
การจัดงานวันผูสูงอายุแห!งชาติ ประจําป* 2558
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าของที่ระลึกสําหรับผูสูงอายุ ค!าของชําร!วย
พวงมาลัย ค!าจัดสถานที่ ตกแต!งเวที เช!าโตdะ-เกาอี้ ค!าอาหาร
น้ําดื่ม น้ําแข็ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป* พ.ศ.2558-2560 หนา 148) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
การศึกษา)
กิจกรรมงานประเพณีแห!เทียนวันเขาพรรษา ประจําป* 2558
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวันเขาพรรษา
จัดประกวดขบวนแห!เทียนจํานําพรรษา เพื่อส!งเสริมอนุรักษA
ศิลปวัฒนธรรม แต!ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท!าบ!อ เปKนค!าจัด
สถานที่เวทีในการจัดงาน ค!าเงินรางวัล ถวยรางวัลในการ
ประกวดขบวนแห!เทียน ค!าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค!าตกแต!งรถ
ขบวนแห! ค!าปฏิคม (น้ําดื่ม/น้ําแข็ง/ผาเย็นตลอดงาน ) ค!าพลุ
ตะไล–ไฟพะเนียง ค!าใชจ!ายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หนา 148)
ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
งานประเพณีสงกรานตA ประจําป* 2558
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าใชจ!ายในการจัดกิจกรรมส!งเสริมอนุรักษA
ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีสงกรานตAแก!ประชาชนชาวท!าบ!อ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท!าบ!อ ประกอบดวย ค!าจางเหมาจัด
สถานที่ ค!าจางเหมาตกแต!งเวที กิจกรรม ค!าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต!างๆ ค!าถวยรางวัล–เงินรางวัลการ
ประกวดขบวนแห! และ การแข!งขันกิจกรรมต!างๆ ค!าตกแต!งรถ
ขบวนแห! ค!าปฏิคม (น้ําดื่ม / น้ําแข็ง / ผาเย็น ตลอดงาน)
และค!าใชจ!ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป*
พ.ศ.2558-2560 หนา 148) ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองการศึกษา)

100,000 บาท

350,000 บาท

400,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป*งบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองท!าบ!อ
อําเภอ ท!าบ!อ จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 13,770,357 บาท จายจากรายได8จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปMน
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวม
13,185,357
งบบุคลากร
รวม
7,119,357
เงินเดือน (ฝOายประจํา)
รวม
7,119,357
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
941,410
เพื่อจ!ายเปKนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก!พนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 3
อัตรา ตามตําแหน!งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ!าย
ไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
เงินเพิ่มต!าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
105,480
- เงินเพิ่มค!าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 38,280
บาท เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบและหลักเกณฑAที่กําหนดไว จํานวน 1 อัตรา

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
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ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
- เงินเพิ่มค!าตอบแทนรายเดือน จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินเพิ่มค!าตอบแทนรายเดือนของผูบริหารตําแหน!ง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 8 อัตรา
เดือนละ 5,600 บาท โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
เงินประจําตําแหน!ง
เพื่อจ!ายเปKนเงินประจําตําแหน!งของผูบริหารตําแหน!งผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 8 อัตราเดือนละ 5,600
บาท โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ค!าจางลูกจางประจํา
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!ลูกจางประจําสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม พรอมเงินปรับปรุงประจําป* จํานวน 6 อัตรา ตาม
บัญชีกําหนดตําแหน!งที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
เงินเพิ่มต!าง ๆของลูกจางประจํา
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่อัตราเงินเดือน
และค!าจางถึงขั้นสูงของอันดับเต็มขั้นที่ไม!สามารถเลื่อนขั้น
เงินเดือนและค!าจางได ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)
ค!าตอบแทนพนักงานจาง
-ค!าจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1,875,360 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!พนักงานจางตามภารกิจสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจํานวน 18 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
-ค!าจางพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1,537,920 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!พนักงานจางทั่วไปสังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมจํานวน 24 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน
12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
เงินเพิ่มต!าง ๆของพนักงานจาง
- ค!าครองชีพพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 349,800 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงานจาง
ตามภารกิจสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 18
อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงิน

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

1,148,107 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

3,413,280 บาท

จํานวน

1,413,880 บาท
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รายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
- ค!าครองชีพพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1,054,080 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงานจาง
ทั่วไปสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 24 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
- ค!าตอบแทนพิเศษพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจาง กรณีไดรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงาน และปริมาณงาน
ในระดับดีเด!น ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ค!าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปKนประโยชนAแก!องคAกรปกครองส!วน
ทองถิ่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปKนประโยชนAแก!
องคAกรปกครองส!วนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย เช!น
ค!าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตวA ฯลฯ ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต!างๆ
ใหแก! พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ไดรับ
คําสั่งใหช!วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเปKนงานเร!งด!วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม!อาจทําในเวลาราชการได ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ค!าเช!าบาน
เพื่อจ!ายเปKนค!าเช!า/เช!าซื้อบานของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบและหลักเกณฑAที่กําหนด ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
เงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าช!วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก!พนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด ตั้งจ!าย
จากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
คาใช8สอย
รายจ!ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจ!ายเปKนค!าเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ ค!าโฆษณาเผยแพร!
ค!าธรรมเนียม ค!าลงทะเบียนต!างๆ ค!าจางเหมาการปรับปรุงภูมิ

รวม
รวม

4,326,000 บาท
152,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

2,330,000 บาท
2,000,000 บาท
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ทัศนAทองถิ่น ค!าลางอัดฟUลAมและอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่
จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
รายจ!ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวด
อื่นๆ
ค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการ และค!าใชจ!ายอื่นๆในลักษณะ
เดียวกันที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวดอื่นๆ
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ค!าเบี้ยเลี้ยง ค!าเช!าที่พัก พาหนะ
ค!าลงทะเบียน ค!าน้ํามันเชื้อเพลิง ค!าชดใชค!าเสียหายหรือค!า
สินไหมทดแทนของพนักงานและลูกจางกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการ หรือเกี่ยวเนื่องในการ
ปฏิบัติราชการ ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
โครงการรณรงคAสรางเสริมสุขภาพ To be number one
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการดําเนินงานอบรมและสัมมนาตาม
โครงการรณรงคAสรางเสริมสุขภาพ To be number one เช!น
ค!าอาหารว!าง ค!าอาหารและเครื่องดื่ม ค!าประชาสัมพันธA การ
จัดทําปRายประชาสัมพันธA ค!าวัสดุ อุปกรณA ค!าวัสดุสํานักงาน
ค!าวัสดุโฆษณาและเผยแพร! ค!าใชจ!ายจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
ค!าใชจ!ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ (ปรากฏในแผนสามป* 25582560 หนา 169)ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
รณรงคAกําจัดแหล!งเพาะพันธุAลูกน้ํายุงลาย กําจัดหนู และพาหะนําโรค
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการดําเนินงานอบรมและสัมมนาตาม
โครงการรณรงคAกําจัดแหล!งเพาะพันธุAลูกน้ํายุงลาย กําจัดหนู และ
พาหะนําโรค เช!น ค!าอาหารว!าง ค!าอาหารและเครื่องดื่ม ค!า
ประชาสัมพันธA การจัดทําปRายประชาสัมพันธA ค!าวัสดุ อุปกรณA
ค!าวัสดุสํานักงาน ค!าวัสดุโฆษณาและเผยแพร! ค!าใชจ!ายจัด
กิจกรรมการเรียนรู และค!าใชจ!ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
(ปรากฏในแผนสามป* 2558-2560 หนา 167)ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
รณรงคAปRองกันพิษสุนัขบา
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการดําเนินงานอบรมและสัมมนาตาม
โครงการรณรงคAปRองกันพิษสุนัขบา เช!น ค!าอาหารว!าง ค!าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค!าประชาสัมพันธA การจัดทําปRายประชาสัมพันธA
ค!าวัสดุ อุปกรณA ค!าวัสดุสํานักงาน ค!าวัสดุโฆษณาและเผยแพร!
ค!าใชจ!ายจัดกิจกรรมการเรียนรู และค!าใชจ!ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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โครงการ (ปรากฏในแผนสามป* 2558-2560 หนา 167)ตั้งจ!าย
จากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
รณรงคAลดขยะมูลฝอยทั้ง 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองท!าบ!อ
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการดําเนินงานอบรมและสัมมนาตาม
โครงการรณรงคAลดขยะมูลฝอยทั้ง 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
ท!าบ!อ เช!น ค!าอาหารว!าง ค!าอาหารและเครื่องดื่ม ค!า
ประชาสัมพันธA การจัดทําปRายประชาสัมพันธA ค!าวัสดุ อุปกรณA
ค!าวัสดุสํานักงาน ค!าวัสดุโฆษณาและเผยแพร! ค!าใชจ!ายจัด
กิจกรรมการเรียนรู และค!าใชจ!ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
(ปรากฏในแผนสามป* 2558-2560 หนา 165)ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ค!าบํารุงรักษาและซ!อมแซม
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาหรือซ!อมแซมทรัพยAสินที่ชํารุดเสียหาย
ในการปฏิบัติงาน เช!น รถยนตA รถจักรยานยนตA เครื่องพิมพAดีด
กลองถ!ายรูปดิจิตอล โทรทัศนA เครื่องคอมพิวเตอรAพรอมอุปกรณA
และอื่นๆ ที่อยู!ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
คาวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อใชจ!ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณAต!างๆ ที่ใชในการบริหารงาน
สํานักงาน เช!น ตรายาง กระดาษสี หมึก ดินสอ ปากกา กระดาษ
ถ!ายเอกสาร กระดาษอัดสําเนา ยางลบ ไมบรรทัด ปากกาเนน
ขอความ ตะกราใส!เอกสาร กล!องใส!เอกสาร ลวดเย็บกระดาษ
กรรไกร หมึกปริ้นเตอรA ปากกาไวทAบอรAด แฟRมใส!เอกสาร เครื่อง
เย็บกระดาษ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนในการปฏิบัติ
ราชการ ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุไฟฟRาและวิทยุ
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุอุปกรณAไฟฟRา เช!น หลอดไฟ
ถ!านไฟฉาย กระบอกไฟฉาย หัวเทียน ไฟฉาย บัลลาส
สตารAทเตอรA ไมราง สายไฟฟRา ปลั๊กไฟฟRา สวิตซAไฟฟRา และ
อื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!าย
จากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เช!น ถังขยะพลาสติก
เข!งขยะ ไมกวาดพื้น น้ํายา

100,000 บาท

50,000 บาท

1,844,000 บาท
30,000 บาท

10,000 บาท

150,000 บาท
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ลางหองน้ํา โซดาไฟ น้ํายาถูพื้น แปรงขัดหองน้ํา ไมกวาด
ทางมะพราว น้ํายาลางจาน แปรงขัดพื้น ไมปNดขนไก! ผงซักฟอก
กระดาษชําระ แกวน้ํา ผาปูโตdะ ถวย ชาม และอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกันที่จําเปKนในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุก!อสราง
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าวัสดุก!อสรางต!างๆ เช!น ไม แปรงทาสี ไมอัด
ปูนซีเมนตA สี ทินเนอรA ปูนขาว ลวด เหล็กเสน ลวดเชือ่ ม
อิฐ หิน ทราย ตลับเมตร สีน้ํามัน ตะปู ไม สังกะสี ดินลูกรัง
สําหรับฝNงกลบขยะมูลฝอย วัสดุก!อสรางอื่นที่จําเปKนตองใชเพื่อ
ปรับปรุงสิ่งก!อสรางต!าง ที่อยู!ในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุยานพาหนะและขนส!ง
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุอุปกรณAยานพาหนะและขนส!ง เช!น หัว
เทียน ลูกปfน เฟfองทาย ไสกรองอากาศ ลูกปfนลอ ผาดิสเบรค
แผ!นคลัชไสกรอง แบตเตอรี่ ยางรถยนตA สายไมลA น้ํามันเบรก
กระจกมองขางรถยนตA และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตอง
ใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่น
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อ น้ํามันเชื้อเพลิงและหล!อลื่น เช!น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน ใชกับรถยนตAเก็บขนขยะมูลฝอย รถยนตA
อื่นที่อยู!ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวมถึงเครื่องจักรที่ใชในงานรักษาความสะอาด เครื่องตัดหญา
ใชกับเครื่องพ!นยาฆ!าแมลง และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่
จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุวิทยาศาสตรAหรือการแพทยA
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อน้ํายาเคมีในการกําจัดแมลง เช!น น้ํายา
กําจัดยุง ทรายอะเบท น้ํายากําจัดแมลงวันและแมลงพาหะนํา
โรคต!างๆ น้ํายาเคมี เพื่อลางทําความสะอาดตลาด อุปกรณA
การแพทยA เพื่อบริการประชาชนดานต!างๆ วัคซีนปRองกันโรคพิษ
สุนัขบา ยาฉีดหมันสุนัข ยาเบื่อหนู และวัสดุวิทยาศาสตรA
การแพทยAอื่นที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุการเกษตร
จํานวน

300,000 บาท

50,000 บาท

1,124,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท
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เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสําหรับการปรับปรุง
ทัศนียภาพในเขตเทศบาล เช!น พันธุAพืช ปุhย กระถางตนไม ดิน
ผสมแกลบ หรือขี้เถาแกลบ ยาฆ!าเพลี้ยหรือแมลงต!างๆ สาย
ยาง และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร!
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุอุปกรณAต!างๆ ที่ใชในการโฆษณาและ
เผยแพร!งานของเทศบาลเช!น พู!กัน สี ฟUลAมถ!ายรูป แผ!นปRาย
ต!างๆ ค!าวัสดุในการจัดทําแผ!นพับหรือแผ!นใส แผ!นซีดี วัสดุที่ใช
ในการจัดบอรAด แผ!นโฟม กระดาษโปสเตอรA และวัสดุโฆษณา
และเผยแพร!อื่นๆที่จําเปKนในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุเครื่องแต!งกาย
เพื่อจ!ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต!งกาย เช!น กางเกง เสื้อแขน
ยาว เสื้อแขนสั้น เสื้อกันฝน รองเทา ถุงมือ หนากาก หมวก ผาปUด
ปาก แว!นตาสําหรับคนงานตัดหญา เสื้อกั๊กสีสมสะทอนแสง
และวัสดุเครื่องแต!งกายอื่นที่จําเปKนในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจาก
เงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุคอมพิวเตอรA
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอรA เช!น แผ!นบันทึก
ขอมูล ผาหมึก แผ!นกรองแสง แผงแปRนอักขระหรือแปRนพิมพA
เมนบอรAด และวัสดุอื่นที่มีลักษณะเปKนวัสดุคอมพิวเตอรAของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
วัสดุอื่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม!เขาลักษณะวัสดุที่ตั้งจ!ายไว
ขางตน เช!น ตรายาง คลิปติดบัตร พลาสติกใส!บัตร ตรา
สัญลักษณAต!าง ๆ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ=
ครุภัณฑAยานพาหนะและขนส!ง
รถเข็นขยะ
เพื่อจัดซื้อรถเข็นขยะ จํานวน 19 คันๆ ละ 10,000 บาท เปKน
รถเข็นขยะ ชนิดลอคู! จุไดไม!นอยกว!า 60 ลิตร ตัวถังทําดวยเหล็ก
หนาไม!นอยกว!า 2 มม. เสนผ!าศูนยAกลางลอไม!นอยกว!า 12 นิ้ว
รองพื้นดวยสีกันสนิม โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น (ปรากฏใน
แผนสามป* 2558-2560 หนา 171) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

1,240,000 บาท
690,000 บาท

จํานวน

190,000 บาท
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สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑA
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑAที่ชํารุดเสียหายใน
การปฏิบัติงาน เช!น รถยนตA รถจักรยานยนตA เครื่องพิมพAดีด
กลองถ!ายรูปดิจิตอล โทรทัศนA เครื่องคอมพิวเตอรAพรอมอุปกรณA
และอื่นๆ ที่อยู!ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
คาที่ดินและสิ่งกอสร8าง
รวม
ค!าก!อสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก!อสรางทางเดินสัตวAจากคอกพักเขาโรงชําแหละ
จํานวน
เพื่อเปKนค!าดําเนินการก!อสรางทางเดินสัตวAจากคอกพักสัตวAเขาโรง
ชําแหละ (ตามแบบเทศบาลเทศบาลเมืองท!าบ!อกําหนดที่ )
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* 2558–2560 หนา 164)
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก!อสราง
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก!อสราง
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก!อสรางที่
ชํารุดเสียหายในการปฏิบัติงาน ค!าซ!อมแซมระบบบ!อบําบัดน้ําเสีย
บ!อฝNงกลบขยะมูลฝอย ค!าซ!อมแซมด!านชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอย
ค!าที่ดินและสิ่งก!อสราง เช!น โครงหลังคาตลาดสด พื้นตลาดสด
หรืออื่นที่ที่เปKนสิ่งปลูกสรางที่อยู!ในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฯลฯ ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนกิจการที่เปKนสาธารณประโยชนA
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนเงินอุดหนุนใหแก!วัดสระแกว ในการก!อสรางเตาเผา
ศพไรมลพิษ (ตามแบบเทศบาลเมืองท!าบ!อกําหนดที่ )(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558-2560 หนา 169) ตั้งจ!ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส!วนราชการ
เพื่อจ!ายเปKนเงินอุดหนุนใหแก!โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

รวม
รวม
รวม
จํานวน

500,000 บาท

550,000 บาท
350,000 บาท

200,000 บาท

500,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท

300,000
300,000
300,000
300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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ท!าบ!อ ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทยA (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป*
2558-2560 หนา 169) ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
งานศูนย=บริการสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เปKนสาธารณประโยชนA
เพื่อจ!ายใหแก!ชุมชนต!างๆ 19 ชุมชนๆ ละ 15,000 บาท เพื่อ
ดําเนินการกิจการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข การแกไข
ปNญหาสาธารณสุขในเรื่องต!างๆ และการจัดการบริการสุขภาพ
เบื้องตนในศูนยAสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ปรากฏในแผนสามป*
2558-2560 หนา 168) ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

285,000
285,000
285,000
285,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป*งบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองท!าบ!อ
อําเภอ ท!าบ!อ จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 2,959,360 บาท จายจากรายได8จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปMน
แผนงานสังคมสงเคราะห=
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห=
รวม
2,939,360
งบบุคลากร
รวม
2,302,760
เงินเดือน (ฝOายประจํา)
รวม
2,302,760
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
1,142,240
เพื่อจ!ายเปKนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก!พนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองสวัสดิการสังคม จํานวน 4 อัตรา ตาม

บาท
บาท
บาท
บาท
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ตําแหน!งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน
12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
เงินประจําตําแหน!ง
เพื่อจ!ายเปKนเงินประจําตําแหน!งของผูบริหารตําแหน!งผูอํานวยการ
กอง ระดับ 7 อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้งจ!าย
ไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
ค!าจางลูกจางประจํา
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!ลูกจางประจําสังกัดกองสวัสดิการสังคม
พรอมเงินปรับปรุงประจําป* จํานวน 3 อัตรา ตามบัญชีกําหนด
ตําแหน!งที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!
เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิ่มต!าง ๆของลูกจางประจํา
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่อัตราค!าจางถึง
ขั้นสูงของอันดับเต็มขั้นที่ไม!สามารถเลื่อนขั้นค!าจางได ตั้งจ!าย
จากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
ค!าตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางใหแก!พนักงานจางตามภารกิจสังกัดกอง
สวัสดิการสังคม จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน
12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิ่มต!าง ๆของพนักงานจาง
- ค!าครองชีพพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 130,320 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราวใหแก!พนักงานจาง
ตามภารกิจสังกัดกองสวัสดิการสังคม จํานวน 4 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
สวัสดิการสังคม)
- ค!าตอบแทนพิเศษพนักงานจาง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจางที่ไดรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงาน และปริมาณงานใน
ระดับดีเด!น ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ค!าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปKนประโยชนAแก!องคAกรปกครองส!วน
ทองถิ่น
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพนักงานและลูกจาง นักเรียน
นักศึกษา ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประชาชน ในการสํารวจ
ขอมูลครัวเรือน ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด หรือหนังสือ
สั่งการที่กําหนดไว ค!าเบี้ยประชุม เงินรางวัล ค!าตอบแทนของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ค!าตอบแทนอาสาสมัครดูแล

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

577,310 บาท

จํานวน

23,090 บาท

จํานวน

382,800 บาท

จํานวน

135,320 บาท

รวม
รวม

560,000 บาท
75,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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ผูสูงอายุในเขตเทศบาล ค!าตอบแทนล!ามภาษามือ ที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบกําหนด หรือพนักงานจางที่ปฏิบัติงานกองสวัสดิการ
สังคม เมื่อมีผลการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงานใน
ระดับดีเด!น ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
ค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต!างๆ
ใหแก! พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ไดรับ
คําสั่งใหช!วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเปKนงานเร!งด!วน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม!อาจทําในเวลาราชการได ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
เงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าช!วยเหลือการศึกษาบุตรใหแก!พนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด ตั้งจ!าย
จากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
คาใช8สอย
รายจ!ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
1. ค!าจางเหมาบริการ จํานวน
300,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางเหมาบริการทําอย!างใดอย!างหนึ่งที่มิใช!เปKน
การประกอบ ดัดแปลง ต!อเติม เสริมสรางครุภัณฑAที่ดินและ
สิ่งก!อสราง เช!น ค!าซักรีด ค!าโฆษณาและเผยแพร! ค!าจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธA ค!าจัดทําปRายประชาสัมพันธA เอกสาร
ประชาสัมพันธA ค!าธรรมเนียม ค!าจางถ!ายเอกสาร ค!าจางเหมา
ทําความสะอาด ค!าจัดทําสิ่งพิมพAต!าง ๆ ค!าจางเหมาบริการ
และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่ใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจาก
เงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
2. ค!าเย็บเล!มและเขาปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าเย็บเล!มและเขาปกหนังสือ เอกสารของทาง
ราชการ ไดแก!แผนพัฒนาชุมชน ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ/
คู!มือแนวทางการปฏิบัติงาน และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่ใชใน
การปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
รายจ!ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวด
อื่นๆ
ค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการและอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่
จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ค!าเบี้ยเลี้ยง ค!าพาหนะ ค!าเช!าที่พัก
ค!าลงทะเบียนต!างๆ ค!าชดใชค!าเสียหาย หรือค!าสินไหมทดแทน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รวม
จํานวน

360,000 บาท
310,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
ค!าบํารุงรักษาและซ!อมแซม
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาและซ!อมแซมครุภัณฑA และทรัพยAสิน
อื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงานที่อยู!ใน
ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคมอาทิเช!น รถจักรยานยนตA
รถยนตA เครื่องถ!ายเอกสาร เครื่องอัดสําเนา เครื่องพิมพAดีด
วิทยุเทป กลองถ!ายรูป กลองดิจิตอล เครื่องฉายภาพ เครื่อง
วีดีโอ เครื่องเล!นวีซีดี ดีวีดี โทรทัศนA เครื่องเสียงพรอมอุปกรณA
เครื่องคอมพิวเตอรAพรอมอุปกรณA โตdะเกาอี้ที่ใชปฏิบัติงาน และ
ครุภัณฑAอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองสวัสดิการสังคม)
คาวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุอุปกรณAต!าง ๆ ที่ใชในการบริหารงาน
ของสํานักงาน การบริหารงาน/ส!งเสริมการเรียนรูชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองท!าบ!อ และการบริหารงาน/ส!งเสริมการเรียนรูของ
กลุ!มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองท!าบ!อ เช!น เครื่องเขียน แบบพิมพA
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการ
ปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุไฟฟRาและวิทยุ
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุเปKนอุปกรณAไฟฟRา เช!น สายไฟฟRา
ปลั๊กไฟฟRา สวิตซAไฟฟRา และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่
จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
สวัสดิการสังคม)
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เช!น ไมกวาด
ผงซักฟอก ผาปูโตdะ ถวย ชาม แกวน้ํา ชุดน้ําชา ชุดกาแฟ
น้ํายาทําความสะอาดและอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตอง
ใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุยานพาหนะและขนส!ง
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส!ง เช!น แบตเตอรี่
ยางรถยนตA น้ํามันเบรก เบาะรถยนตA และอื่น ๆ ในลักษณะ
เดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่น
จํานวน

20,000 บาท

125,000 บาท
30,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท

40,000 บาท
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เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อ น้ํามันเชื้อเพลิงและหล!อลื่น เช!น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน สําหรับใชกับรถยนตA รถจักรยานยนตA
และอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงานกอง
สวัสดิการสังคม ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุวิทยาศาสตรAหรือการแพทยA
เพื่อจ!ายเปKนค!าวัสดุวิทยาศาสตรAหรือการแพทยA เช!น
แอลกอฮอลA ออกซิเจน น้ํายาต!างๆ เวชภัณฑA เคมีภัณฑA ถุงมือ
และอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงานกอง
สวัสดิการสังคม ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุคอมพิวเตอรA
เพื่อจ!ายเปKนค!าวัสดุคอมพิวเตอรA เช!น แผ!นกรองแสง แผ!นฟUลAม
เมนบอรAด หมึกคอมพิวเตอรA และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่
จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
สวัสดิการสังคม)
วัสดุอื่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้ออาหารกระปhอง ขาวสาร อาหารแหง น้ําดื่ม
ยารักษาโรค ผาห!ม ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่ไม!มีในบัญชี
รายละเอียดจําแนกงบประมาณ ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
สวัสดิการสังคม)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ=
ครุภัณฑAสํานักงาน
ตูเหล็กเก็บเอกสาร
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน
กระจกสูง ปRองกันบานประตูตกรางดวยระบบรางบน ลูกลอ
คุณภาพสูง โครงสรางแข็งแรง มือจับแบบกานโยก แผ!นชั้นปรับ
ระดับไดจํานวน 3 แผ!น (แบ!งเปKน 4 ช!อง) สามารถเก็บแฟRม
เอกสาร หรือเก็บเครื่องมืออุปกรณAต!างๆไดเปKนระบบรางบน หนา
บานประตูมีกุญแจล็อก กวางไม!นอยกว!า 91.6 ซม. ยาวไม!นอย
กว!า 45.8 ซม. สูงไม!นอยกว!า 183 ซม. ผลิตจากเหล็กแผ!น
คุณภาพ จัดซื้อตามราคาทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป*
(พ.ศ.2558-2560) หนา 204) ตั้งจ!ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
สวัสดิการสังคม)
ครุภัณฑAคอมพิวเตอรA
เครื่องคอมพิวเตอรAพรอมอุปกรณAครบชุด
ประกอบดวย
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000
บาท เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรA สําหรับงาน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

76,600 บาท
76,600 บาท

จํานวน

16,000 บาท

จํานวน

35,100 บาท
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ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม!นอยกว!า 18 นิ้ว) จํานวน
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน!วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม!นอยกว!า 4 แกนหลัก (4
core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม!นอยกว!า 2.5 GHz และ
มีหน!วยความจํา แบบ Cache Memory ไม!นอยกว!า 6 MB
จํานวน 1 หน!วย
- มีหน!วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หน!วยความจําขนาดไม!นอยกว!า 1 GB
- มีหน!วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว!า มีขนาดไม!
นอยกว!า 4 GB
- มีหน!วยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกว!า ขนาด
ความจุไม!นอยกว!า 1 TB จํานวน 1 หน!วย
- มี DVD-RW หรือดีกว!า จํานวน 1 หน!วย
- มีช!องเชื่อมต!อระบบเครือข!าย แบบ Gigabit Ethernet หรือ
ดีกว!า จํานวนไม!นอยกว!า 1 ช!อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว!า มี Contrast Ratio ไม!นอยกว!า
600:1 และมีขนาดไม!นอยกว!า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน!วย
2. เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน
4,200 บาท เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องพิมพA Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- เปKนอุปกรณAที่มีความสามารถเปKน Printer , Copier และ
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพ!นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพAไม!นอยกว!า 4,800 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพAสีไม!นอยกว!า 20 หนาต!อนาที
- มีความเร็วในการพิมพAขาวดําไม!นอยกว!า 28 หนาต!อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนเอกสารสูงสุดไม!นอยกว!า 1,200 X
2,400 dpi
- มีถาดปRอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ!ายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไม!นอยกว!า 90 สําเนา
- สามารถย!อและขยายได 25 ถึง 400 เปอรAเซ็นตA
- สามารถใชไดกับ A4 Letter,Custom โดยถาดใส!กระดาษไดไม!
นอยกว!า 100 แผ!น
3. เครื่องสํารองไฟฟ5า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,100 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟRา ขนาด 1 kVA
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จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟRาดานนอกไม!นอยกว!า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟRาไดไม!นอยกว!า 15 นาที
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
จํานวน 3,800 บาท เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรA จํานวน 1 ชุด
ตามเกณฑAราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑA
คอมพิวเตอรA ประจําป*งบประมาณ 2557 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 21
กุมภาพันธA 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* 2558–2560
หนา 205) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
เครื่องพิมพA laser/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องพิมพA laser/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปKนอุปกรณAที่มีความสามารถเปKน Printer
- มีความละเอียดในการพิมพAไม!นอยกว!า 1,200 X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพAไม!นอยกว!า 25 หนาต!อนาที
- มีหน!วยความจํา (Memory) ขนาดไม!นอยกว!า 8 MB
- สามารถพิมพAเอกสารกลับหนาไดอัตโนมัติ
- สามารถถ!ายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- มีช!องเชื่อมต!อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว!า จํานวน ไม!นอยกว!า 1 ช!อง
- สามารถใชไดกับ A4 Letter,LegalและCustom โดยถาดใส!
กระดาษไดไม!นอยกว!า 250 แผ!น
ตามเกณฑAราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑA
คอมพิวเตอรA ประจําป*งบประมาณ 2557 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 21
กุมภาพันธA 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* 2558-2560
หนา 205) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
ค!าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑA
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าซ!อมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑAขนาด
ใหญ! และทรัพยAสินอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการ
ปฏิบัติงานที่อยู!ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม อาทิ
เช!น รถจักรยานยนตA รถยนตA เครื่องคอมพิวเตอรAพรอมอุปกรณA
และครุภัณฑAอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ!ายจากเงินรายได
(กองสวัสดิการสังคม)

5,500 บาท

20,000 บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห=
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใช8สอย
รวม
รายจ!ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวด
อื่นๆ
โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ คนพิการ และผูปJวยเอดสA
จํานวน
ตาม พ.ร.บ. ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ฉบับปรับปรุงแกไขและประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกําหนดหน!วยงานผูมีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบ ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองการส!งเสริมและการ
สนับสนุนผูสูงอายุในดานต!างๆ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.
2546 พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. ส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 21 ( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป*
พ.ศ. 2558 – 2560 หนา 198 ) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
สวัสดิการสังคม)

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป*งบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองท!าบ!อ
อําเภอ ท!าบ!อ จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท จายจากรายได8จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปMน
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แผนงานสร8างความเข8มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร8างความเข8มแข็งของชุมชน
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใช8สอย
รวม
รายจ!ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวด
อื่นๆ
โครงการจัดเก็บขอมูลครัวเรือน
จํานวน
เพื่อเปKนค!าใชจ!ายต!างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการจัดเก็บ
ขอมูลครัวเรือน เพื่อนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองท!าบ!อ ตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ที่ มท
0810.2/ ว 1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 ไดแก! ค!าเช!า
โตdะ เกาอี้ เครื่องเสียง ค!าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพA ค!าอาหาร
ว!างและเครื่องดื่ม จางเหมาบุคคลเดินสํารวจ ค!าถ!ายเอกสาร
ตลอดจนค!าใชจ!ายอื่นที่เกี่ยวของ ( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป*
พ.ศ. 2558 – 2560 หนา 193 ) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
สวัสดิการสังคม)
โครงการจัดเวทีประชาคม
จํานวน
เพื่อเปKนค!าใชจ!ายต!างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการจัดเวที
ประชาคม เปKนการส!งเสริมสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนา การ
จัดประชาคมแผนชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
เพื่อทําขอมูลจัดทําเปKนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท!าบ!อ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ ว 856 ลงวันที่
12 มีนาคม 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 ไดแก! เครื่อง
เสียง ค!าวัสดุเครื่องเสียง อาหารว!างและเครื่องดื่ม ค!าปRาย
ประชาสัมพันธA/โครงการ ตลอดจนค!าใชจ!ายอื่นที่เกี่ยวของ (
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558 – 2560 หนา 192 ) ตั้ง
จ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการเทศบาลพบประชาชน
จํานวน
เพื่อเปKนค!าใชจ!ายต!างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการเทศบาล
พบประชาชน โดยมีวัตถุประสงคAใหคณะผูบริหาร ส!วนราชการ
ไดพบปะ สรางสภาพแวดลอมทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม ใหเอื้ออํานวยการเขาไปมีส!วนร!วมของ
ประชาชน ทั้ง 19 ชุมชน ติดต!อกันในเขตเทศบาลเมืองท!าบ!อ
ตามแผนที่วางไว ไดแก! ค!าจัดสถานที่ ค!าเช!าโตdะ เกาอี้ เครื่อง
เสียง อาหารว!างและเครื่องดื่ม ค!าปRายประสานโครงการ/
โครงการ ตลอดจนค!าใชจ!ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558 – 2560 หนา 192) ตั้งจ!ายจากเงิน

270,000 บาท
270,000 บาท
270,000 บาท
50,000 บาท

30,000 บาท

190,000 บาท
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รายได (กองสวัสดิการสังคม)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข8มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใช8สอย
รายจ!ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวด
อื่นๆ
โครงการจัดทําแผนเฝRาระวังและต!อตานยาเสพติด
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายโครงการจัดทําแผนเฝRาระวังและต!อตาน
ยาเสพติด และค!าใชจ!ายอื่นๆที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑAและ
อัตราที่กฎหมายกําหนด( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558
– 2560 หนา 195 ) ตามหนังสือกรมส!งเสริมการปกครองทองถิ่น
ด!วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 2956 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน และ
ค!าใชจ!ายอื่นๆที่เกี่ยวของใหแก!คณะกรรมการชุมชน คณะผูบริหาร
พนักงานเทศบาล เจาหนาที่โครงการ ตามหลักเกณฑAและอัตราที่
กฎหมายกําหนด ( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558 –
2560 หนา 193 ) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการประชุมสัมมนาเครือข!ายตานยาเสพติด
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายโครงการจัดตั้งประชุมสัมมนาเครือข!ายตาน
ยาเสพติดและค!าใชจ!ายอื่นๆที่เกี่ยวของใหแก!คณะกรรมการ
เครือข!ายตานยาเสพติด ทั้ง 19 ชุมชน และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
เพื่อเปKนการปRองกันและแกไขปNญหายาเสพติด เปKนตน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ กรมส!งเสริมการปกครองส!วนทองถิ่น ด!วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2956 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม) (ตามแผนพัฒนาสาม
ป* พ.ศ. 2558 – 2560 หนา 196 )
โครงการฝ`กอบรมเยาวชนกับการสืบทอดภูมิปNญญาทองถิ่น
เพื่อจ!ายเปKนค!าฝ`กอบรมเยาวชนกับการสืบทอดภูมิปNญญาทองถิ่น
และค!าใชจ!ายอื่นๆแก! เยาวชน คณะผูบริหาร เจาหนาที่โครงการ
ตามหลักเกณฑAและอัตราที่กฎหมายกําหนด เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มพูน ส!งเสริม สนับสนุน ใหเด็กและเยาวชนมีจิตอาสาต!อ
ชุมชนอย!างต!อเนื่องใหเปKน องคAประกอบสําคัญเทียบเท!าความรู
ทางวิทยาการเฉพาะดาน ( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.
2558 – 2560 หนา 187 ) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการ
สังคม)

รวม
รวม
รวม

840,000 บาท
840,000 บาท
840,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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โครงการฝ`กอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน
เพื่อใชเปKนค!าฝ`กอบรมและทัศนศึกษาดูงานและค!าใชจ!ายอื่นๆที่
เกี่ยวของใหแก!คณะกรรมการชุมชน คณะผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล เจาหนาที่โครงการ ตามหลักเกณฑAและอัตราที่
กฎหมายกําหนดเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ประสบการณA การเรียนรู ในการปฏิบัติงาน ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558 – 2560 หนา 192 ) ตั้งจ!ายจากเงิน
รายได (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการฝ`กอบรมศักยภาพคณะกรรมการ SML
เพื่อจ!าเปKนค!าใชจ!ายโครงการฝ`กอบรมศักยภาพคณะกรรมการ
SML และค!าใชจ!ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑAและอัตราที่
กฎหมายกําหนด( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558 – 2560
หนา 187 ) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการฝ`กอาชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปJวยเอดสA ผูดอยโอกาส
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายโครงการฝ`กอบรมอาชีพผูสูงอายุ คนพิการ
ผูปJวยเอดสA ผูดอยโอกาส และค!าใชจ!ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตาม
พ.ร.บ. ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ฉบับปรับปรุงแกไขและประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกําหนดหน!วยงานผูมีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบ ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองการส!งเสริมและการ
สนับสนุนผูสูงอายุในดานต!างๆ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.
2546 พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. ส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 21 ( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป*
พ.ศ. 2558 – 2560 หนา 191 ) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กอง
สวัสดิการสังคม)
โครงการส!งเสริม สนับสนุนและรณรงคAต!อตานยาเสพติด
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายโครงการส!งเสริม สนับสนุน และรณรงคA
ต!อตานยาเสพติดโดยเทศบาลเมืองท!าบ!อ ไดส!งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมปRองกันและแกไขปNญหายาทั้งภาครัฐและเอกชน
เขาร!วมปRองกันยาเสพติดไดอย!างมีประสิทธิภาพโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส!งเสริมการปกครองทองถิ่น ด!วนที่สุด ที่ มท.
0810.3/ว 2956 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558 – 2560 หนา 195 )
ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

600,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

โครงการส!งเสริมบทบาทพ!อแม! สรางความรักความผูกพันใน
จํานวน
ครอบครัว
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายโครงการส!งเสริมบทบาทพ!อแม! สรางความ
รักความผูกพันในครอบครัว และค!าใชจ!ายอื่นๆที่เกี่ยวของ ตาม

10,000 บาท
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หนังสือจังหวัดหนองคายที่ นค 0023.3/7235 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558 – 2560
หนา 200) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการอบรมกลุ!มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองท!าบ!อ
จํานวน
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายโครงการอบรมกลุ!มพัฒนาสตรีเทศบาลเมือง
ท!าบ!อ และค!าใชจ!ายอื่นๆที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑAและอัตราที่
กฎหมายกําหนด( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558 – 2560
หนา 194 ) ตั้งจ!ายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเด็กและเยาวชนตําบล (เทศบาล
จํานวน
เมืองท!าบ!อ)
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบล (เทศบาลเมืองท!าบ!อ) และค!าใชจ!ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑAและอัตราที่กฎหมายกําหนด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558 – 2560 หนา 191 ) ตั้งจ!ายจาก
เงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
จํานวน
สงเคราะหA
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหA และค!าใชจ!ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑAและอัตราที่กฎหมายกําหนด( ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป* พ.ศ. 2558 – 2560 หนา 190 ) ตั้งจ!ายจาก
เงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

สวนที่ 3

10,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

106

งบประมาณรายจายเฉพาะการ
งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
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คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายรับจริง
ป 2554
ป 2555
ป 2556
ประเภทรายรับเฉพาะการประปา
11,426,429.04 11,327,171.37 12,697,598.66
รวมรายรับ 11,426,429.04 11,327,171.37 12,697,598.66
รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายจายจริง
ป 2554
ป 2555
ป 2556
งบประมาณรายจ!ายเฉพาะการประปา
11,411,296.41 11,252,749.57 12,638,365.22
รวมรายจาย 11,411,296.41 11,252,749.57 12,638,365.22
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการ ประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

11,512,000

บาท แยกเปMน

ประเภทรายรับค!าจําหน!ายน้ําจากมาตรวัดน้ําและค!าบริการ
ประเภทรายรับค!าจําหน!ายน้ําจากท!อธาร
ประเภทรายรับค!าจําหน!ายสิ่งของจากคลังพัสดุ(มาตรวัดน้ํา)
ประเภทรายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ประเภทรายรับค!าธรรมเนียม
ประเภทรายรับค!าปรับ
ประเภทรายรับเบ็ดเตล็ด
ประเภทรายรับค!าสํารวจ

จํานวน 11,000,000 บาท
จํานวน
3,000 บาท
จํานวน
120,000 บาท
จํานวน
9,000 บาท
จํานวน
100,000 บาท
จํานวน
120,000 บาท
จํานวน
130,000 บาท
จํานวน
30,000 บาท
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบกลาง
งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝJายประจํา)
งบดําเนินงาน

ค!าตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
ค!าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค!าครุภัณฑA ที่ดินและสิ่งก!อสราง

งบรายจายอื่น

รายจ!ายอื่น

ประเภทรายจ!าย งบกลาง
ประเภทรายจ!าย เงินเดือน ค!าจางประจํา
และค!าจางชั่วคราว
ประเภทรายจ!าย ค!าตอบแทน
ประเภทรายจ!าย ค!าใชสอย
ประเภทรายจ!าย ค!าวัสดุ
ประเภทรายจ!าย ค!าไฟฟRา
ประเภทรายจ!าย ค!าโทรศัพทA
ประเภทรายจ!าย ค!าไปรษณียAโทรเลข
ประเภทรายจ!าย ค!าครุภัณฑA
ประเภทรายจ!าย ค!าที่ดินและสิ่งก!อสราง
ประเภทรายจ!าย ค!าใชจ!ายฝJายอํานวยการ
รวม

แผนงาน งบกลาง

แผนงาน การพาณิชย=

รวม

505,240
-

2,132,930

505,240
2,132,930

505,240

771,460
509,760
3,611,610
3,450,000
18,000
313,000
200,000
11,006,760

771,460
509,760
3,611,610
3,450,000
18,000
313,000
200,000
11,512,000
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คาใช8จายในการบริหารงานบุคคลของกองการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
**************
1.
2.
4.
5.
6.

เงินเดือน ค!าจางประจํา และค!าจางชั่วคราว ตั้งจ!ายรวมทั้งสิ้น
ค!าช!วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจ!ายรวมทั้งสิ้น
ค!าเช!าบาน
ตั้งจ!ายรวมทั้งสิ้น
เงินผลประโยชนAตอบแทนอื่น (เงินโบนัส)
ตั้งจ!ายรวมทั้งสิ้น
เงินส!งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ตั้งจ!ายรวมทั้งสิ้น
ขาราชการส!วนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
รวมเปKนเงินทั้งสิ้น

หมายเหตุ คิดเปKนรอยละ 24.91 ของรายจ!ายที่ตั้งจ!ายจากรายไดทั้งหมด

2,132,930
5,000
72,000
427,760
230,240

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,867,930

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการ ประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
*******************

งบประมาณรายจายตั้งไว8รวมทั้งสิ้น 11,512,000 บาท จายจากรายได8จัดเก็บเอง แยกเปMน
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
หมวดรายจายงบกลาง

รวม

505,240

บาท

รวม

505,240

บาท

1.1 รายจายตามข8อผูกพัน
จํานวน
230,240
บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส!วนทองถิ่น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการส!วนทองถิ่น พ.ศ. 2550 โดยใหหักงบประมาณ
รายไดประจําป*สมทบเขาเปKนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส!วนทองถิ่นในอัตรารอยละสองของงบประมาณ
รายรับ ตั้งจายจากเงินรายได8
1.2 เงินสํารองจาย
จํานวน
5,000
บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปKนกรณีที่ไม!ไดตั้งงบประมาณรายจ!ายไวหรือมีความจําเปKนตอง
จ!ายหรือตั้งงบประมาณรายจ!ายไวแต!ไม!พอจ!ายตามความเหมาะสมอันเปKนอํานาจของคณะผูบริหารทองถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!าดวยวิธีการงบประมาณขององคAกรปกครองส!วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 19 ตั้งจายจาก
เงินรายได8
1.3 เงินภาษีมูลคาเพิ่ม
จํานวน
270,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินภาษีมูลค!าเพิ่ม (ภ.พ.30) โดยคํานวณจากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อในแต!ละเดือนภาษี
ตั้งจายจากเงินรายได8

110

แผนงานการพาณิชย=
งานกิจการประปา
งบบุคลากร

รวม

2,132,930

บาท

หมวดเงินเดือน และ คาจ8างประจํา
รวม
776,032 บาท
เงินเดือน
รวม
664,465 บาท
1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน 656,225 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานกองการประปา
จํานวน 3 อัตรา ตามตําแหน!งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได8
2. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน 8,240
บาท
2.1 ประเภทเงินชวยคาครองชีพเพิ่มชั่วคราว จํานวน 5,000
บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยค!าครองชีพเพิ่มชั่วคราวใหพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานกองการประปา
จํานวน 1 อัตรา ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบและหลักเกณฑAกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได8
2.2 ประเภทเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู8รบ
จํานวน
3,240 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบใหแก!พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบและหลักเกณฑAที่กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได8
รวม
111,567
บาท
คาจ8างประจํา
1. คาจ8างประจํา
จํานวน 111,567
บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าจางประจําใหแก!ลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานกองการประปา จํานวน 6 อัตรา
ตามตําแหน!งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได8
คาจ8างชั่วคราว
รวม
1,356,898 บาท
1. คาจ8างพนักงานจ8าง
จํานวน 948,658 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา และ และพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 6 อัตรา ที่ปฏิบัติงานกองการประปา ตามตําแหน!งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ!ายไวไม!เกิน
12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได8
2. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ8าง
จํานวน 408,240 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยค!าครองชีพเพิ่มชั่วคราวใหแก!พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 6 อัตราและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตราที่ปฏิบัติงานกองการประปา ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบและหลักเกณฑAกําหนด ตั้ง
จายจากเงินรายได8
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งบดําเนินการ
รวม 8,360,830
บาท
หมวดคาตอบแทนใช8สอยและวัสดุ
รวม 4,892,830
บาท
รวม
771,460
บาท
คาตอบแทน
1. คาตอบแทนผู8ปฏิบัติราชการอันเปMนประโยชน=แกองค=กรปกครองสวนท8องถิ่น
จํานวน 427,760 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินประโยชนAตอบแทนอื่นเปKนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป*) ใหแก! พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของเทศบาลเมืองท!าบ!อที่ผ!านเกณฑAการประเมินและมีสิทธิไดรับเงินประโยชนAตอบ
แทนอื่นเปKนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป*) ตั้งจายได8เงินรายได8
2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าอาหารทําการนอกเวลาราชการ ใหแก!พนักงานและลูกจางที่มีคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตั้งจายจากเงินรายได8
3. คาเชาบ8าน
จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าเช!าบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบและหลักเกณฑAที่กําหนด
ตั้งจ!ายจากเงินรายได
4. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก!พนักงานเทศบาลและลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานกอง
การประปา ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนดไว ตั้งจายจากเงินรายได8
5. เงินคาตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลและลูกจ8างประจํา จํานวน 10,700 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ที่อัตราเงินเดือนและค!าจาง
ถึงขั้นสูงของอันดับเต็มขั้นที่ไม!สามารถเลื่อนขึ้นเงินเดือนและค!าจางได ตั้งจายจากเงินรายได8
6. คาตอบแทนพิเศษพนักงานจ8าง
จํานวน
6,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินค!าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจาง กรณีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับดีเด!น ตั้งจายจากเงินรายได8
คาใช8สอย
รวม
509,760 บาท
1. รายจายเพื่อให8ได8มาซึ่งบริการ
จํานวน
419,760 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางตรวจสอบวิเคราะหAตัวอย!างน้ําและทรายกรอง ค!าเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ ค!า
หนังสือพิมพA ค!าโฆษณาและเผยแพร! ค!าถ!ายเอกสาร ค!าลางอัดขยายภาพ ค!าธรรมเนียมและ ค!าลงทะเบียน
ต!าง ๆ ค!าจางเหมาบริการ ค!าจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกใหปฏิบัติงานกองการประปา เพื่อเปKนผลดีต!อราชการ
และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได8
2. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย=สิน จํานวน 50,000
บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาหรือซ!อมแซมครุภัณฑAที่ดินและสิ่งก!อสรางและทรัพยAสินอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได8
3. รายจายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ
จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ!ายเปKนค!าอาหาร ค!าเครื่องดื่ม ค!าของขวัญ ค!าพิมพAเอกสาร ค!าใชจ!ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
รับรอง รวมทั้งค!าบริการและค!าใชจ!ายอื่น ๆ ซึ่งจําเปKนตองจ!ายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเปKนค!ารับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงานเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานกองการประปา ค!าใชจ!ายในการฝ`กอบรมและ
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สัมมนาต!างๆ เช!น การฝ`กอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
และการฝ`กอบรมอื่นๆ เปKนตน ตั้งจายจากเงินรายได8
4. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข8าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน
30,000 บาท
รายละเอียดเพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน ค!าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือ
ผูตองหา ค!าชดใชค!าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได8
คาวัสดุ
รวม 3,611,610 บาท
1. วัสดุสํานักงาน
จํานวน
90,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช!น เครื่องเขียนแบบพิมพAต!าง ๆ กระดาษ หมึกโรเนียว ปากกา
ไมบรรทัด ยางลบ เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคารAบอน น้ํายาลบกระดาษไข แฟRม สมุดบัญชี วัสดุคอมพิวเตอรA และ
วัสดุสํานักงานอื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานสํานักงานของกองการประปา ตั้งจายจากเงินรายได8
2. วัสดุไฟฟHาและวิทยุ
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุไฟฟRาและวิทยุเพื่อใชในกิจการประปา เช!น หลอดไฟ สายไฟ บาลาซA
สตารAเตอรA และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได8
3. วัสดุงานบ8านงานครัว
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เช!น แปรง ไมกรวด ไมถูพื้น ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ํา
ผาเช็ดมือ พรมเช็ดเทา น้ํายาลางหองน้ํา และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจาย
จากเงินรายได8
4. วัสดุกอสร8าง
จํานวน
452,610 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุก!อสราง เช!น ปูนซีเมนตA อิฐ หรือซีเมนตAบล็อก ทราย เครื่องวัดขนาด
เล็ก ท!อน้ําและอุปกรณAประปา และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่จําเปKนตองใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงิน
รายได8
5. วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
250,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล!อลื่น เช!น น้ํามันดีเซล น้ํามันกdาด น้ํามันเบนซิน
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องและอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได8
6. วัสดุวิทยาศาสตร=และการแพทย=
จํานวน 2,399,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อ สารสม คลอรีน น้ํายาเคมี และอื่นๆ ที่จําเปKนในการผลิตน้ําประปา
ตั้งจายจากเงินรายได8
7. วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน 10,000
บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต!งกาย เช!น กางเกง เสื้อ รองเทาบูท ถุงมือ ถุงเทา ชุดกันฝน
หนากากปUดจมูก และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ตั้งจายจากเงินรายได8
8. วัสดุคอมพิวเตอร=
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอรA เช!น แผ!นซีดี สวิชชิ่งฮัด แผ!นกรองแสง บารAโคท
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรA ตั้งจายจากเงินรายได8
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9. วัสดุอื่นๆ
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อมิเตอรAหรือมาตรวัดน้ํา ขนาดต!าง ๆ และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปKนตองใชในกิจการ
ประปา เพื่อใชในการซ!อมแซมครุภัณฑAหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา ที่ชํารุดไม!สามารถใชงานได ตั้งจายจากเงินรายได8
คาสาธารณูปโภค
จํานวน 3,468,000 บาท
1. คาไฟฟHา
จํานวน 3,450,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!ากระแสไฟฟRาที่ใชในกองการประปา ตั้งจายจากเงินรายได8
2. คาโทรศัพท=และคาบริการตออินเตอร=เนต
จํานวน
18,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าโทรศัพทAที่ใชในกองการประปา ตั้งจายจากเงินรายได8
งบลงทุน
รวม
513,000 บาท
หมวดคาครุภัณฑ= ที่ดินและสิ่งกอสร8าง
รวม
513,000 บาท
รวม
313,000 บาท
คาครุภัณฑ=
1. ครุภัณฑ=กอสร8าง
จํานวน
50,000 บาท
1.1 ทอประปาคาดน้ําเงิน ขนาด 8 นิ้ว
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อท!อประปาคาดน้ําเงิน ขนาด 8 นิ้ว จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตั้งจาย
จากเงินรายได8 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ. 2558 – 2560 ) หนา 216)
1.2 ตู8เชื่อมอินเวอร=เตอร=
จํานวน
13,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อตูเชื่อมอินเวอรAเตอรA จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได8
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ. 2558 – 2560 ) หนา 216)
1.3 เครื่องสกัดคอนกรีต
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได8
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ. 2558 – 2560 ) หนา 216)
2. ครุภัณฑ=การเกษตร
จํานวน
80,000 บาท
2.1 เครื่องจายสารเคมี
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อเครื่องจ!ายสารเคมี จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได8
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ. 2558 – 2560 ) หนา 213)
2.2 มอเตอร=ปVWนกวน
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อมอเตอรAปN–นกวน จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได8
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ. 2558 – 2560 ) หนา 213)
3. ครุภัณฑ=คอมพิวเตอร=
จํานวน
55,000 บาท
3.1 คอมพิวเตอร=มือถือ (เครื่องจดมาตร) จํานวน
55,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อคอมพิวเตอรAมือถือ (เครื่องจดมาตร) จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตั้งจาย
จากเงินรายได8 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ. 2558 – 2560 ) หนา 214)
4. ครุภัณฑ=ยานพาหนะและขนสง
จํานวน
55,000 บาท
4.1 รถจักรยานยนต=
จํานวน
55,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อรถจักรยายนตA ขนาด 120 ซีซี แบบเกียรAอัตโนมัติ
1.ขนาดที่กําหนดเปKนขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม!ต่ํากว!า
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1.1 กรณีขนาดต่ํากว!าซีซี. ที่กําหนดไม!เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว!าซีซี. ที่กําหนด
ไม!เกิน 5 ซีซี เปKนรถจักรยานยนตAตามขนาด ซีซี.ที่กําหนดไว
2.ราคาที่กําหนดไม!รวมราคาและค!าจดทะเบียน
3.การจัดซื้อรถจักรยานยนตA ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑAอุตสาหกรรม เลขที่
มอก. 2350-2551
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑA สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม
2557 ตั้งจ!ายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ. 2558 – 2560 )หนา 214)ตั้งจายจากเงินรายได8
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ. 2558 – 2560 ) หนา 214)
คาที่ดินและสิ่งกอสร8าง
1. คาบํารุงรักษาและดูแลครุภัณฑ=และสิ่งกอสร8าง
จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าซ!อมแซมครุภัณฑAที่ดินและสิ่งก!อสราง ที่อยู!ในความดูแลของกองการประปา เช!น รถยนตA
รถจักรยานยนตA เครื่องจดมาตรวัดน้ํา มอเตอรAปN–นกวน เครื่องจ!ายสารเคมี และอื่นๆที่อยู!ในลักษณะเดียวกัน ใหอยู!
ในสภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจ!ายจากเงินรายได8 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (พ.ศ. 2558 – 2560 )
หนา 212)
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สวนที่ 4
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
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รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายรับจริง
หมวด..รายได8....
ป 2554
ป 2555
ป 2556
ดอกเบี้ยรับจํานํา
4,293,335.68 5,651,180.56 6,431,428.74
ดอกเบี้ยเงินเงินฝากธนาคาร
8.07
101.12
125.23
เงินกําไรจากการจําหน!ายทรัพยAหลุด
264,465.00
372,450.00
384,681.00
รายไดเบ็ดเตล็ด
500.00
รวมรายรับ 4,558,308.75 6,023,731.68 6,816,234.97
รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายจายจริง
หมวดคาใช8จาย
ป 2554
ป 2555
ป 2556
ค!าใชจ!ายในการรับจํานําและการบริหาร
2,215,965.68 2,571,440.15 3,003,293.33
รวมรายจาย 2,215,965.68 2,571,440.15 3,003,293.33
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการ สถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 12,452,000 บาท แยกเปMน
ประเภทรายรับ
ประเภทรายรับ
ประเภทรายรับ
ประเภทรายรับ
ประเภทรายรับ
ประเภทรายรับ
ประเภทรายรับ

ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจากการจําหน!ายทรัพยAหลุด
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดเบ็ดเตล็ดต!างๆ
เงินรางวัลประจําป*
เงินบูรณะทองถิ่น
เงินทุนดําเนินการ

จํานวน 8,000,000
จํานวน 450,000
จํานวน
1,000
จํานวน
1,000
จํานวน 800,000
จํานวน 1,200,000
จํานวน 2,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบกลาง
งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝJายประจํา)
งบดําเนินงาน ค!าตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
ค!าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

ค!าครุภัณฑA ที่ดินและสิ่งก!อสราง

งบรายจายอื่น

รายจ!ายอื่น
รายจ!ายจากกําไรสุทธิ

ประเภทรายจ!าย
ประเภทรายจ!าย
ประเภทรายจ!าย
ประเภทรายจ!าย
ประเภทรายจ!าย
ประเภทรายจ!าย
ประเภทรายจ!าย
ประเภทรายจ!าย
ประเภทรายจ!าย
ประเภทรายจ!าย
ประเภทรายจ!าย
ประเภทรายจ!าย
ประเภทรายจ!าย
ประเภทรายจ!าย

งบกลาง
เงินเดือนและค!าจาง
ค!าตอบแทน
ค!าใชสอย
ค!าวัสดุ
ค!าไฟฟRา
ค!าโทรศัพทA
ค!าไปรษณียAโทรเลข
ค!าครุภัณฑA
ค!าที่ดินและสิ่งก!อสราง
ค!าใชจ!ายฝJายอํานวยการ
เงินรางวัลประจําป*
เงินบูรณะทองถิ่น
เงินทุนดําเนินการ
รวม

แผนงาน งบกลาง

แผนงาน การพาณิชย=

รวม

1,559,003
1,559,003

935,520
802,400
442,000
144,000
60,000
15,000
6,000
49,300
800,000
1,200,000
2,000,000
6,454,220

1,559,003
935,520
802,400
442,000
144,000
60,000
15,000
6,000
49,300
800,000
1,200,000
2,000,000
8,013,223
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รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
....................................
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
12,452,000.- บาท
แยกเปKน
1. หมวดรายได
เปKนเงิน 8,452,000.- บาท
แยกเปKน
1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา
จํานวน 8,000,000.- บาท
คําชี้แจง โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557
เปKนเกณฑA
1.2 ประเภทกําไรจากการจําหน!ายทรัพยAหลุด
จํานวน 450,000.- บาท
คําชี้แจง โดยคํานวณจากการจําหน!ายทรัพยAหลุดในป*ที่ผ!านมาเปKนเกณฑA
1.3 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน
1,000.- บาท
คําชี้แจง โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต!เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 เปKน
เกณฑA
1.4 ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ดต!าง ๆ
จํานวน
1,000.- บาท
คําชี้แจง เปKนรายไดเบ็ดเตล็ดต!าง ๆ ที่ไม!เขาลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ
2. หมวดรายไดจากเงินกําไรสุทธิ
เงินกําไรสุทธิประจําป* 2557
2.1 เงินรางวัลประจําป* 20%
2.2 เงินบูรณะทองถิ่น 30%
2.3 เงินทุนดําเนินการ 50%

จํานวน 4,000,000.- บาท แยกเปKน
จํานวน 4,000,000.- บาท
ของกําไรสุทธิ
จํานวน 800,000.- บาท
ของกําไรสุทธิ
จํานวน 1,200,000.- บาท
ของกําไรสุทธิ
จํานวน 2,000,000.- บาท
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คาใช8จายในการบริหารงานบุคคลของสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
******************
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เงินเดือนและค!าจางประจํา
เงินเพิ่มประจําตําแหน!ง
ค!ารักษาพยาบาล
ค!าช!วยเหลือการศึกษาบุตร
ค!าเช!าบาน
เงินเพิ่มค!าครองชีพชั่วคราว
ค!าสมทบเงินสะสมพนักงาน

ตั้งจ!ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ!ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ!ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ!ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ!ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ!ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ!ายรวมทั้งสิ้น

875,520.60,000.358,000.5,000.23,400.53,000.88,000.-

รวมเปKนเงินทั้งสิ้น

1,462,920.-บาท

หมายเหตุ คิดเปKนรอยละ 18.26 ของรายจ!ายที่ตั้งจ!ายจากรายไดทั้งหมด

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการ สถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
**********************
ตั้งงบประมาณการรายจาย รวมทั้งสิ้น 8,013,223.- บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
รวม
1,559,003.- บาท
งบกลาง
1. คาดอกเบี้ยเงินกู8เบิกเกินบัญชีธนาคาร
จํานวน 1,000,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีใหกับธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) ในอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพยAที่เทศบาลไดรับบวกรอยละ 1 ต!อป* และในอัตรารอยละ MOR ต!อป* ตั้งจายจากเงินรายได8
2. ประเภทคาดอกเบี้ยเงินกู8กองทุนบําเหน็จบํานาญข8าราชการสวนท8องถิ่น (ก.บ.ท.)
จํานวน 422,679.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนดอกเบี้ยเงินกูกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส!วนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ที่ตองชําระ
ใน
ป*งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปKนเงิน 422,678.99 บาท ตั้งจายจากเงินรายได8
3. ประเภทรายจายตามข8อผูกพัน
จํานวน 136,324.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปKนพนักงานสถานธนานุบาล
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว1014 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ตั้งจายจากเงินรายได8
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แผนงานการพาณิชย=
งานสถานธนานุบาล
งบบุคลากร
รวม
935,520.- บาท
หมวดเงินเดือน คาจ8างประจํา และคาจ8างชั่วคราว
รวม
935,520.- บาท
เงินเดือน
รวม
935,520.- บาท
1. เงินเดือนและคาจ8างประจํา
จํานวน 875,520.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางประจําของพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได8
2. เงินเพิ่มเงินประจําตําแหนง
จํานวน 60,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าเงินประจําตําแหน!งของผูจัดการสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได8
งบดําเนินการ
รวม 1,469,400.- บาท
รวม 1,388,400.- บาท
หมวดคาตอบแทนใช8สอยและวัสดุ
คาตอบแทน
รวม
802,400.- บาท
1. คาเชาบ8าน
จํานวน 23,400.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าเช!าบานของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
ตั้ง
จายจากเงินรายได8
2. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 5,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก!พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิไดรับเงิน ค!าช!วยเหลือ
การศึกษาบุตร ตามระเบียบและหลักเกณฑAกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได8
3. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน 358,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!ารักษาพยาบาล ใหแก!พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกค!ารักษาพยาบาล
ตามระเบียบและหลักเกณฑAกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได8
4. คาอาหาร
จํานวน 140,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าอาหารประจําวันทําการ ใหแก!พนักงานสถานธนานุบาลทุกตําแหน!ง
ที่
ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบและหลักเกณฑA ที่สํานักงาน จ.ส.ท. กําหนดไว ตั้งจายจากเงินรายได8
5. คาตอบแทนในการจําหนายทรัพย=หลุด
จํานวน 17,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าเบี้ยเลี้ยง ใหแก!เจาหนาที่ผูดําเนินการจําหน!ายทรัพยAหลุดจํานํา ตั้งจายจากเงินรายได8
6. คาเงินรางวัลเจ8าหน8าที่
จํานวน 70,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนใหแก!ผูตรวจการสถานธนานุบาล และผูปฏิบัติหนาที่แทนผูตรวจการ
สถานธนานุบาล และการตรวจสอบทรัพยAรับจํานํา ตั้งจายจากเงินรายได8
7. คาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตรี
จํานวน 48,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าตอบแทนใหแก!นายกเทศมนตรีและผูปฏิบัติหนาที่แทนนายกเทศมนตรี
ตั้งจายจากเงินรายได8
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8. คาสมทบเงินสะสมพนักงาน
จํานวน 88,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินสมทบใหแก!พนักงานสถานธนานุบาล ตามที่กําหนดในอัตรารอยละ 10
ของ
ค!าจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได8
9. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
จํานวน 53,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินช!วยเหลือค!าครองชีพชั่วคราว ใหแก!พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบ และ
หลักเกณฑAที่กําหนดไว ตั้งจายจากเงินรายได8
คาใช8สอย
รวม
442,000.- บาท
1. รายจายเพื่อให8ได8มาซึ่งบริการ
จํานวน 90,000.- บาท
1.1 คาธรรมเนียมตาง ๆ
จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล ค!าอากร ธรรมเนียมเช็คและ
ค!าธรรมเนียมต!าง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได8
1.2 คาเบี้ยประกันอัคคีภัย
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพยAสินของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได8
1.3 คาสอบบัญชี
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจ!ายใหสํานักงานตรวจเงินแผ!นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน
สถานธนานุบาล ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตั้งจายจากเงินรายได8
1.4 คาจ8างเหมาบริการ
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจางเหมาบริการต!าง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได8
2. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย=สิน
จํานวน 300,000.- บาท
2.1 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ=
จํานวน 100,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาหรือซ!อมแซมครุภัณฑAของสํานักงาน เช!น พิมพAดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอรA และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจ!ายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได8
2.2 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย=สินอื่น ๆ
จํานวน 200,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าบํารุงรักษาหรือซ!อมแซมทรัพยAสินประจําสํานักงาน อาคารที่ดิน และ
สิ่งก!อสรางทรัพยAสินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่เขาประเภทรายจ!ายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได8
3. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน 2,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าเครื่องดื่มรับรองผูตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได8
4. คาใช8จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายในการเดินทางไปราชการ ค!าเบี้ยเลี้ยง ค!าพาหนะ และค!าเช!าที่พัก
ให
พนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได8
5. รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไมเข8าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าใชจ!ายอื่น ๆ ที่ไม!เขาลักษณะรายจ!ายหมวดอื่น ตั้งจ!ายจากเงินรายได
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คาวัสดุ
รวม
144,000.- บาท
1. วัสดุสํานักงาน
จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าเครื่องเขียนแบบพิมพAต!าง ๆ และเครื่องใชสํานักงาน เช!น กระดาษ ปากกา ถ!าย
เอกสาร ตั๋วรับจํานํา ใบเสร็จรับเงินต!าง ๆ และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจ!ายนี้ ตั้งจายจากรายได8
2. วัสดุไฟฟHาและวิทยุ
จํานวน 5,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าวัสดุและอุปกรณAไฟฟRา หลอดไฟฟRา สายไฟฟRา และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจ!ายนี้
ตั้งจายจากรายได8
3. วัสดุงานบ8านงานครัว
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าวัสดุงานบานงานครัว เช!น แปรง ไมกวาด ไมถูพื้น น้ํายาดับกลิ่น เครื่องใชในบาน
และในครัวและอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจ!ายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได8
4. วัสดุกอสร8าง
จํานวน 24,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าวัสดุก!อสรางต!าง ๆ เช!น ไม เหล็ก ปูน สี แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย และอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน ตั้งจายจากเงินรายได8
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 7,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าโฆษณาและเผยแพร!ข!าวในกิจการสถานธนานุบาล เช!น แผ!นปRาย หรือ แผงปUด
ประกาศ พู!กัน และสี ฟUลAมถ!ายรูป โฟม อุปกรณAประกอบกลองถ!ายรูป ผาสําหรับเขียนปRาย สติ๊กเกอรA
หนังสือพิมพA วารสารต!าง ๆ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ตั้งจายจากเงินรายได8
6. วัสดุคอมพิวเตอร=
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าวัสดุคอมพิวเตอรA เช!น แผ!นบันทึกขอมูล หมึกพิมพA หัวพิมพAหรือแถบพิมพA และอื่น ๆ
ที่เขาประเภทรายจ!ายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได8
7. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
5,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าวัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่นต!าง ๆ ตั้งจายจากรายได8
8. วัสดุอื่น ๆ
จํานวน
3,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าจัดซื้อวัสดุที่ไม!เขาลักษณะวัสดุที่ตั้งจ!ายไวขางตน เช!น คลิปติดบัตร พลาสติกใส!บัตร
ตราสัญลักษณAต!าง ๆ ตรายาง และวัสดุอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ตั้งจายจากเงินรายได8
คาสาธารณูปโภค
รวม
81,000.- บาท
1. คากระแสไฟฟHา
จํานวน 60,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!ากระแสไฟฟRาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได8
2. คาโทรศัพท=
จํานวน 15,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าโทรศัพทAที่ใชในกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได8
3. คาไปรษณีย=โทรเลข
จํานวน 6,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนค!าธรรมเนียมในการจัดส!งหนังสือและเอกสารต!าง ๆ หรือ ค!าซื้อดวงตราไปรษณียA อากร
ค!าเช!าตูไปรษณียA และอื่น ๆ ที่เขาลักษณะเดียวกัน ตั้งจายจากเงินรายได8
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งบรายจายอื่น
รวม
49,300.- บาท
หมวดรายจายอื่น ๆ
จํานวน 49,300.- บาท
1. คาใช8จายฝOายอํานวยการ
จํานวน 49,300.- บาท
เพื่อจ!ายใหแก!สํานักงาน จ.ส.ท ตามกําหนดใหตั้งไวในแต!ละป* ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ ว
1043 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ตั้งจายจากเงินรายได8
ข. รายจายจากกําไรสุทธิ
รวม 4,000,000.- บาท
หมวดรายจายจากเงินกําไรสุทธิป 2557 รวม 4,000,000.- บาท
แยกเปMน
1. เงินรางวัลประจําป 20%
ของกําไรสุทธิ
จํานวน 800,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินรางวัลประจําป* ใหแก!เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินกําไร
สุทธิ
2. เงินบูรณะท8องถิ่น 30%
ของกําไรสุทธิ
จํานวน 1,200,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินบูรณะทองถิ่น ใหแก!เทศบาล ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ
3. เงินทุนดําเนินการ 50%
ของกําไรสุทธิ
จํานวน 2,000,000.- บาท
เพื่อจ!ายเปKนเงินทุนดําเนินการ ใหแก!สถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ

