สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองตาคต
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริห ารของเทศบาลตําบลคลองตาคตจะไดเสนอรา งเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจา ยประจํา ปต อสภาเทศบาลตํา บลคลองตาคตอีกครั้ งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบ ริหารเทศบาลตํา บล
คลองตาคต จึงขอชี้แ จงใหท า นประธานสภาเทศบาลและสมาชิก สภาเทศบาลทุกทา นไดทราบถึงสถานะการคลั ง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน
ดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
66,587,493.78
บาท
1.1.2 เงินสะสม
32,953,308.37
บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
18,175,195.99
บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ รวม
บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผกู พัน
จํานวน 6 โครงการ รวม 770,450.00 บาท
1.2 เงินกูคงคาง

-

บาท

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2557
(1) รายรับจริงทัง้ สิน้ 38,874,952.15 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป

991,327.55
474,650.00
337,676.35
316,282.62
23,214,113.63
13,540,902.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-2(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
(3) รายจายจริง จํานวน 32,081,413.91 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่ กอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

บาท
1,122,856.40
9,231,133.00
9,499,490.85
8,751,247.02
1,031,676.00
2,445,010.64

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4) รายจายทีจ่ า ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค

-

บาท

(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน

-

บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการ กิจการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายรับจริง
กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
กําไรสุทธิ
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่
ทรัพยจาํ นํา

-

บาท รายจายจริง

-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2559
เทศบาลตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2.1 รายรับ
รายรับ

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(2) ภาษีบาํ รุงทองที่
(3) ภาษีปา ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

คาธรรมเนียมเกีย่ วกับการฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่

จําหนายอาหาร หรือสะสมอาหาร
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาปรับการผิดสัญญา
คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ

(12) คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
(2) รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

รับจริง
ป 2557

872,075
49,508
69,744
991,327

ประมาณการ
ป 2558

ประมาณการ
ป 2559

25
30
00
55

1,000,000
80,000
70,000
1,150,000

00
00
00
00

1,000,000
80,000
70,000
1,150,000

00
00
00
00

432 00
- 9,108 00
400,460 00

1,000
1,000
20,000
350,000

00
00
00
00

1,000
1,000
30,000
350,000

00
00
00
00

1,000
10,000
10,000
20,000
50,000
5,000

00
00
00
00
00
00

2,000
1,000
3,000
10,000
30,000
5,000

00
00
00
00
00
00

1,030
3,200
19,300
6,000

00
00
00
00

34,100 00
1,020 00

50,000 00
1,000 00

40,000 00
1,000 00

474,650 00

519,000 00

474,000 00

337,676 35
- 337,676 35

345,000 00
5,000 00
350,000 00

420,000 00
1,000 00
421,000 00
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หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
(1) คาขายแบบ
(2) รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
(1) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
(2) ภาษีมลู คาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
(3) ภาษีมลู คาเพิ่ม 1 ใน 9
(4) ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
(5) ภาษีสรุ า
(6) ภาษีสรรพสามิต
(7) คาภาคหลวงแร
(8) คาภาคหลวงปโตรเลียม
(9) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะทองถิ่นและกิจการอื่นทัว่ ไป
(หรือเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
(2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
(เงินเดือนครู และคาจางประจํา)
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคอื่นๆ
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
รวม
รวมทัง้ สิ้น

รับจริง
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

ประมาณการ
ป 2559

200,000 00
50,000 00
250,000 00

300,000 00
5,000 00
305,000 00

287,800
28,482
316,282

00
62
62

8,370,710
6,576,273
216,236
2,211,339
3,009,567
101,885
172,590

97
32
77
68
43
03
43

31,390
8,200,000
7,100,000
130,000
3,000,000
6,000,000
150,000
250,000

2,555,510

00

4,000,000 00

23,214,113

63 28,861,390 00 27,650,000 00

13,540,902

00 25,000,000 00 13,500,000 00

-

-

-

00
00
00
00
00
00
00
00

-

100,000
8,700,000
7,500,000
100,000
3,500,000
5,000,000
100,000
150,000

00
00
00
00
00
00
00
00

2,500,000 00

-

-

13,540,902

00 25,000,000 00 13,500,000 00

15,690,459
15,690,459
54,565,411

00
- - 00
- - 15 56,130,390 00 43,500,000 00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจาย
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุและ
หมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมจายจากงบประมาณ

รายจายจริง
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

ประมาณการ
ป 2559

1,122,856
9,231,133

40
00

1,937,060
11,755,000

00
00

1,642,500
16,249,100

00
00

9,499,490
8,751,247
1,031,676
2,445,010
32,081,413

85
02
00
64
91

16,417,500
23,675,830
2,345,000
56,130,390

00 15,027,100
00 8,250,400
00 2,330,900
00 43,500,000

00
00
00
00
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สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบราง เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลคลองตาคต
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2559
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ดาน
ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทัง้ สิ้น

ยอดรวม
15,722,500.00
170,000.00
7,719,700.00
382,500.00
420,000.00
14,806,300.00
1,210,000.00
1,426,500.00

1,642,500.00
43,500,000.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ
รวม

งานงบกลาง
1,042,500.00
600,000.00
1,642,500.00

รวม
1,042,500.00
600,000.00
1,642,500.00

-8-

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งาน

งานบริหารทัว่ ไป

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิง่ กอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารงานคลัง

รวม

2,636,000.00
4,553,000.00

2,608,000.00

2,636,000.00
7,161,000.00

672,000.00
1,180,000.00
1,363,000.00
965,000.00

496,000.00
300,000.00
240,000.00
10,000.00

1,168,000.00
1,480,000.00
1,603,000.00
975,000.00

320,100.00
300,000.00

49,400.00

-

369,500.00
300,000.00

-

-

-

30,000.00
12,019,100.00

-

30,000.00
15,722,500.00

3,703,400.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งาน

งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิง่ กอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

-

-

-

-

170,000.00
-

170,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

170,000.00

170,000.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิง่ กอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

1,183,800.00

1,204,300.00

2,388,100.00

360,000.00
330,000.00
390,000.00
-

40,000.00
1,097,600.00
1,222,500.00
42,000.00

400,000.00
1,427,600.00
1,612,500.00
42,000.00

137,500.00
-

-

-

-

137,500.00
-

2,401,300.00

1,712,000.00
5,318,400.00

1,712,000.00
7,719,700.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แผนงานสาธารณสุข
งาน

งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิง่ กอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รวม
-

-

300,000.00
-

300,000.00
-

-

-

-

-

82,500.00
382,500.00

82,500.00
382,500.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แผนงานสังคมสงเคราะห
งาน

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิง่ กอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รวม
-

-

420,000.00
-

420,000.00
-

-

-

-

-

420,000.00

420,000.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แผนงานเคหะและชุมชน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิง่ กอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทัว่ ไป
งาน
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

งาน
กําจัดมูลฝอย
และสิง่ ปฏิกูล

งาน
ไฟฟาและถนน

งาน
บําบัดน้าํ เสีย

งาน
สวนสาธารณะ

รวม

4,064,000.00

-

-

-

-

4,064,000.00

380,000.00
450,000.00
1,390,000.00
-

-

600,000.00
-

-

-

380,000.00
1,050,000.00
1,390,000.00
-

469,100.00
1,350,000.00

3,851,200.00

-

1,573,100.00

200,000.00
-

669,100.00
6,774,300.00

-

-

-

-

-

-

140,200.00
8,243,300.00

338,700.00
4,189,900.00

600,000.00 1,573,100.00

478,900.00
200,000.00 14,806,300.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน

งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิง่ กอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รวม
-

-

1,210,000.00
-

1,210,000.00
-

-

-

-

-

1,210,000.00

1,210,000.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งานกีฬาและนันทนาการ

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิง่ กอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

รวม

-

-

-

300,000.00
99,000.00
-

1,000,000.00
-

1,300,000.00
99,000.00
-

-

-

-

-

-

-

399,000.00

27,500.00
1,027,500.00

27,500.00
1,426,500.00
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 สว นที่ 5 มาตรา 65 จึง ตรา
เทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลคลองตาคต และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดราชบุรี
ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจํานวนรวมทัง้ สิน้ 43,500,000.00 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทัว่ ไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,500,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
15,722,500.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
170,000.00
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
7,719,700.00
แผนงานสาธารณสุข
382,500.00
แผนงานสังคมสงเคราะห
420,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน
14,806,300.00
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1,210,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1,426,500.00
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
งบกลาง
1,642,500.00
43,500,000.00
งบประมาณรายจายทัง้ สิ้น

- 18 ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
งบ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชัว่ คราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจาย

-

บาท ดังนี้
ยอดรวม
-

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลคลองตาคต ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล
ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลคลองตาคต มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)

ประทีป มีพรบูชา
(นายประทีป มีพรบูชา)
นายกเทศมนตรีตาํ บลคลองตาคต

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

สุรพล แสวงศักดิ์
(นายสุรพล แสวงศักดิ)์
ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รหัส
บัญชี

รายรับ
รายไดจดั เก็บเอง
หมวดภาษีอ ากร
(1) ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
(2) ภาษีบํารุงทอ งที่
(3) ภาษีปาย
รวม
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
(1) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตว
(2) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
(3) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
(4) คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
(5) คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหาร หรือ สะสมอาหาร
(6) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
(7) คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
(8) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
(9) คาปรับการผิดสัญญา
(10) คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(11) คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
(12) คาใบอนุญาตเกีย่ วกับการโฆษณาโดยใชเครือ่ งขยายเสียง
รวม

รับจริง
ป 2554

683,346
57,841
43,744
784,931.99

รับจริง
ป 2555

00
99
00
99

740,299
70,776
52,432
863,507

รับจริง
ป 2556

00
51
00
51

785,910
60,237
61,512
907,659

ประมาณการ

รับจริง
ป 2557

00
60
00
60

108 00
- 397 00
298,300 00

480 00
- 600 00
302,440 00

720 00
- 7,911 00
308,630 00

- - - 5,400 00
156,435 00
3,000 00

- - - 4,400 00
65,288 00
3,600 00

- - - 2,850 00
199,729 00
- -

17,940 00
- 481,580 00

17,800 00
- 394,608 00

23,510 00
- 543,350 00

872,075
49,508
69,744
991,327

ผลตาง
(%)

ป 2559

25
30
00
55

1,000,000
80,000
70,000
1,150,000

00
00
00
00

432 00
- 9,108 00
400,460 00

1,000
1,000
30,000
350,000

00
00
00
00

2,000
1,000
3,000
10,000
30,000
5,000

00
00
00
00
00
00

1,030
3,200
19,300
6,000

00
00
00
00

34,100 00
1,020 00
474,650 00

40,000 00
1,000 00
474,000 00

- 19 -

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รหัส
บัญชี

ประมาณการ

รับจริง
ป 2554

รับจริง
ป 2555

รับจริง
ป 2556

รับจริง
ป 2557

รวม

113,815 77
- 113,815 77

108,099 44
- 108,099 44

351,953 46
- 351,953 46

337,676 35
- 337,676 35

420,000 00
1,000 00
421,000 00

รวม

278,300 00
99,272 00
377,572 00

104,500 00
7,493 00
111,993 00

27,100 00
77,690 00
104,790 00

287,800 00
28,482 62
316,282 62

300,000 00
5,000 00
305,000 00

รายรับ
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
(2) รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
(1) คาขายแบบ
(2) รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคก รปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
(1) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
(2) ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนๆ
(3) ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(5) ภาษีสุรา
(6) ภาษีสรรพสามิต
(7) คาภาคหลวงแร
(8) คาภาคหลวงปโตรเลียม
(9) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวม

5,717,908
5,053,433
234,437
1,822,065
4,391,420
111,851
99,857

20
51
22
62
53
98
92

1,175,197 00
18,606,171 98

52,282
6,342,871
5,713,885
127,256
1,988,564
3,573,967
81,864
145,309

00
40
51
85
58
76
51
91

2,042,431 00
20,068,433 52

8,710,892
5,976,183
154,248
1,976,308
4,302,887
83,261
178,534

47
52
32
45
25
77
31

2,483,322 00
23,856,638 09

8,370,710
6,576,273
216,236
2,211,339
3,009,567
101,885
172,590

ผลตาง
(%)

97
32
77
68
43
03
43

2,555,510 00
23,214,113 63

ป 2559

100,000
8,700,000
7,500,000
100,000
3,500,000
5,000,000
100,000
150,000

00
00
00
00
00
00
00
00

2,500,000 00
27,650,000 00
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รายรับ
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะทองถิ่นและ
กิจการอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)
(2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
จัดการศึกษา (เงินเดือนครู และคาจางประจํา)
รวม
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคอื่นๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

รหัส
บัญชี

รับจริง
ป 2554

รับจริง
ป 2555

รับจริง
ป 2556

รับจริง
ป 2557

ประมาณการ
ผลตาง
(%)

ป 2559

9,459,348 00

13,037,124 00

12,593,180 00

13,540,902 00

13,500,000 00

- 9,459,348 00

- 13,037,124 00

- 12,593,180 00

13,540,902 00

13,500,000 00

10,595,550 00
10,595,550 00
40,418,969 74

14,627,761 00
14,627,761 00
49,211,526 47

16,309,986 00
16,309,986 00
54,667,557 15

15,690,459 00
15,690,459 00
54,565,411 15

-

- - 43,500,000 00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิ้น

43,500,000

บาท

แยกเปน

รายไดจัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร
รวม
1,150,000
ประเภทรายรับ
จํานวน 1,150,000
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน 1,000,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวเทากับปทแี่ ลว โดยคํานวณใกลเคียงกับภาษีที่เก็บไดจริงในปที่ผา นมา
- ภาษีบาํ รุงทองที่
จํานวน
80,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวเทากับปทแี่ ลว โดยคํานวณใกลเคียงกับภาษีที่เก็บไดจริงในปที่ผา นมา
- ภาษีปา ย
จํานวน
70,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวเทากับปทแี่ ลว โดยคํานวณใกลเคียงกับภาษีที่เก็บไดจริงในปที่ผา นมา

บาท
บาท
บาท

2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
รวม
474,000
ประเภทรายรับ
จํานวน 474,000
- คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
จํานวน
1,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวเทากับปทแี่ ลว โดยคํานวณใกลเคียงกับทีร่ ับจริงในปทผี่ า นมา
- คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
จํานวน
1,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวเทากับปทแี่ ลว โดยคํานวณใกลเคียงกับทีร่ ับจริงในปทผี่ า นมา
- คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน
30,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวสูงกวาปทแี่ ลว โดยคํานวณใกลเคียงกับทีร่ ับจริงในปทผี่ า นมา
- คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
จํานวน 350,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวเทากับปทแี่ ลว โดยคํานวณใกลเคียงกับทีร่ ับจริงในปทผี่ า นมา
- คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จาํ หนายอาหาร หรือสะสมอาหาร
จํานวน
2,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวสูงกวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง
- คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
จํานวน
1,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวตา่ํ กวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง
- คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
จํานวน
3,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวตา่ํ กวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง
- คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
จํานวน 10,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวตา่ํ กวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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จํานวน 30,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวตา่ํ กวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง
- คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย
จํานวน
5,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวเทากับปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง
- คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
จํานวน 40,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวตา่ํ กวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจริง
- คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครือ่ งขยายเสียง
จํานวน
1,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวเทากับปทแี่ ลว โดยคํานวณตามทีค่ าดวาจะไดรบั จริง
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
รวม
421,000
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน 420,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวสงู กวาปที่แลว โดยคํานวณตามทีค่ าดวาจะไดรบั จริง
- รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ
จํานวน
1,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวตา่ํ กวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามทีค่ าดวาจะไดรบั จริง
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวม
305,000
1) คาขายแบบ
จํานวน 300,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวสูงกวาปแลว โดยคํานวณตามทีค่ าดวาจะไดรบั จริง
2) รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน
5,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวตา่ํ กวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามทีค่ าดวาจะไดรบั จริง
5. หมวดรายไดจากทุน
รวม
6. หมวดภาษีจัดสรร
รวม
- ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
จํานวน
คําชีแ้ จง ประมาณการไวสูงกวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจัดสรรจริง
- ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
จํานวน
คําชีแ้ จง ประมาณการไวสูงกวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจัดสรรจริง
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
จํานวน
คําชีแ้ จง ประมาณการไวสูงกวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจัดสรรจริง
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน
คําชีแ้ จง ประมาณการไวตา่ํ กวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจัดสรรจริง
- ภาษีสุรา
จํานวน
คําชีแ้ จง ประมาณการไวสูงกวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจัดสรรจริง
- ภาษีสรรพสามิต
จํานวน
คําชีแ้ จง ประมาณการไวตา่ํ กวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจัดสรรจริง
- คาภาคหลวงแร
จํานวน
คําชีแ้ จง ประมาณการไวตา่ํ กวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจัดสรรจริง

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
27,650,000 บาท
100,000 บาท
8,700,000

บาท

7,500,000

บาท

100,000

บาท

3,500,000

บาท

5,000,000

บาท

100,000

บาท
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จํานวน 150,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวตา่ํ กวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจัดสรรจริง
- คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จํานวน 2,500,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวตา่ํ กวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจัดสรรจริง
7. หมวดเงินอุดหนุน
รวม 13,500,000
- เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะทองถิ่นและกิจการอื่นทัว่ ไป(หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)
จํานวน 13,500,000
คําชีแ้ จง ประมาณการไวตา่ํ กวาปทแี่ ลว โดยคํานวณตามที่คาดวาจะไดรับจัดสรรจริง

บาท
บาท
บาท
บาท

รายงานประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ 2559
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
หมวดงบกลาง
- ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
- ประเภทเงินสํารองจาย
- ประเภทคาใชจายในการจัดการจราจรในเขต
เทศบาล
ประเภทรายจายตามขอผูกพัน
- ประเภททุนการศึกษา
- ประเภทคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
- ประเภทสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
รวมหมวดงบกลาง
หมวดบําเหน็จบํานาญ
- ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ (กบท.)
รวมหมวดบําเหน็จบํานาญ
รวมแผนงานงบกลาง

ป 2554

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

ป 2558

196,846.00
62,000.00
468,900.00

165,109.00
76,000.00
577,630.00

175,266.00
82,500.00
577,630.00

103,437.00
100,000.00
56,000.00

200,000.00
90,000.00
500,000.00

+35.71
-150.00

200,000.00
140,000.00
200,000.00

-

-

-

-

200,000.00

-

200,000.00

- 200,000.00
997,366.99 1,325,046.20

140,000.00
524,466.00

33,510.00
230,080.00
523,027.00

64,060.00
260,000.00
1,314,060.00

-50.73
42,500.00
260,000.00
-26.05 1,042,500.00

269,620.99 306,307.20
269,620.99 306,307.20
997,366.99 1,325,046.20

340,012.60
340,012.60
864,478.60

599,829.40
599,829.40
1,122,856.40

623,000.00
623,000.00
1,937,060.00

-3.83
600,000.00
-3.83 600,000.00
-17.93 1,642,500.00

ป 2559
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ป 2554
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
- ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

374,700.00 469,858.05 291,610.00
- ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกและรองนายก
42,090.00
38,496.76
49,435.00
- ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก
42,090.00
38,496.76
49,435.00
- ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
72,000.00
78,967.74
74,252.00
- ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ
1,586,158.00 1,748,747.24 690,941.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,117,038.00 2,374,566.55 1,155,673.00
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
- ประเภท เงินเดือนพนักงาน
780,687.00 1,022,514.00 1,220,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
46,700.00
160,811.00 163,013.00
- ประเภทเงินประจําตําแหนง
42,000.00
42,000.00
42,000.00
- ประเภทคาจางลูกจางประจํา
117,000.00
127,800.00 135,480.00
- ประเภทเงินเพิ่มตางๆของลูกจาง
18,000.00
18,000.00
11,940.00
- ประเภทคาจางของพนักงานจาง
872,640.00
902,500.00 869,844.00
- ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
234,000.00
488,610.00 538,836.00
ประเภทเงินอื่น ๆ
- คาจางยาม
60,960.00
64,080.00
64,080.00
- คาจางแมบาน
60,960.00
64,080.00
61,995.00
- คาจางผูชวยนักพัฒนาชุมชน
95,280.00 100,080.00 100,080.00
- คาจางผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
95,280.00 100,080.00 100,080.00
- คาจางผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
69,120.00
72,600.00
72,600.00
รวมหมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) 4,609,665.00 5,537,721.55 3,379,948.00
รวมงบบุคลากร 4,609,665.00 5,537,721.55 4,535,621.00

ป 2557

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

695,520.00
120,000.00
120,000.00
198,720.00
1,490,400.00
2,624,640.00

696,000.00
120,000.00
120,000.00
200,000.00
1,500,000.00
2,636,000.00

-

696,000.00
120,000.00
120,000.00
200,000.00
1,500,000.00
2,636,000.00

2,116,321.00
23,974.00
120,399.00
140,940.00
6,480.00
764,008.00
413,309.00

2,200,000.00
30,000.00
130,000.00
154,000.00
5,000.00
1,315,000.00
860,000.00

+21.43
+57.14
+7.14
-20.21
-100.00
-5.20
-760.00

2,800,000.00
70,000.00
140,000.00
193,000.00
1,250,000.00
100,000.00

3,585,431.00
6,210,071.00

4,694,000.00
7,330,000.00

-3.10
-1.96

4,553,000.00
7,189,000.00
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ป 2554
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
- ประเภทคาตอบแทนผูป ฏิบตั ิราชการอันเปนประโยชนฯ
- ประเภทคาเบี้ยประชุม
- ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ประเภทคาเชาบาน
- ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ
ประเภทรายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
คารับรอง
- คารับรองในการตอนรับบุคคล
- คาเลี้ยงรับรอง
ประเภทรายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
- โครงการสงเสริมและสนับสนุนเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- โครงการหนูนอยวัยใสใสใจโลกรอน
- โครงการศูนยประสานการจัดการความรูประชาคมอาเซียนฯ
- โครงการพฤกษชาติแสนสวยดวยสามัคคี
- โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมาย ฯลฯ
- โครงการวันพอแหงชาติ
- โครงการวันแมแหงชาติ

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2557

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

579,300.00
41,600.00
18,510.00
287,625.00
927,035.00

664,614.00
8,758.00
71,268.00
744,640.00

637,100.00
9,643.00
845.00
647,588.00

673,448.00
16,000.00
13,215.00
702,663.00

640,000.00
10,000.00
10,000.00
30,000.00
50,000.00
45,000.00
785,000.00

-18.52
-42.86
-100.00
+57.14
-100.00
-16.82

540,000.00
7,000.00
5,000.00
70,000.00
50,000.00
672,000.00

127,573.00

191,804.00

578,468.00

668,948.50

700,000.00

-52.17

460,000.00

3,160.00
-

-

6,500.00
-

-

70,000.00
30,000.00

-75.00
-50.00

40,000.00
20,000.00

17,070.00
-

24,000.00
10,620.00
-

60,200.00
21,799.00
-

47,048.00
90,170.00
99,670.00

100,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
100,000.00
100,000.00

-100.00
-100.00
-100.00
-

100,000.00
30,000.00
100,000.00
100,000.00
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ป 2554
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
- คาของขวัญหรือของรางวัล ฯลฯ
- คาพวงมาลัย ชอดอกไม พวงมาลา ฯลฯ
- โครงการอบต.สัญจร
- โครงการพัฒนาอาชีพกลุมสตรี
- โครงการพัฒนา อสม.
- โครงการทหารจิ๋ว
- โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุฯ
- โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว
- โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก
- โครงการคาใชจายในการเลือกตั้งฯ
- โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา
- โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีฯ
- โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ
- โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
- โครงการปลอยพันธุปลาฯ
- โครงการมัคคุเทศกนอยพาเที่ยว
- คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
รวมหมวดคาใชสอย

50,000.00
49,700.00
29,975.00
30,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00
22,710.00
369,400.00
24,400.00
45,402.29
901,187.29

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

1,650.00
1,500.00
1,500.00
12,550.00
30,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
47,501.75
548,665.50
50,000.00
23,683.00
175,530.00
19,570.10
58,593.80
513,454.85 1,049,568.30

ป 2557

1,500.00
63,358.69
970,695.19

ป 2558

100,000.00
1,380,000.00

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
+100.00
+100.00
+60.00
-16.50

ป 2559

30,000.00
50,000.00
250,000.00
1,180,000.00
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ป 2554

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดําเนินงาน
หมวดคาวัสดุ
- ประเภทวัสดุสํานักงาน
81,541.00
251,510.00
- ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
- ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
56,862.00
78,027.00
- ประเภทวัสดุกอสราง
83,782.20
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
592,191.44
670,240.00
- ประเภทวัสดุการเกษตร
99,300.00
100,000.00
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
- ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
43,950.00
24,400.00
- ประเภทวัสดุอื่น ๆ
7,158.20
รวมหมวดคาวัสดุ 881,002.64 1,207,959.20
หมวดคาสาธารณูปโภค
- ประเภทคาไฟฟา
571,489.87
622,727.89
- ประเภทคาโทรศัพท
6,934.68
10,117.92
- ประเภทคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซือ้ ดวงตราไปรษณีย
5,734.00
2,520.00
- ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม
37,353.70
48,685.00
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 621,512.25 684,050.81
รวมงบดําเนินงาน 3,912,706.38 3,676,290.96

ป 2557

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

99,578.00
97,454.00
420.00
35,700.00
648,090.00
197,686.00
42,550.00
1,121,478.00

162,579.00 100,000.00
480.00
50,000.00
109,662.00
30,000.00
11,086.00
50,000.00
85,040.00
50,000.00
714,309.00
800,000.00
237,309.00
150,000.00
40,000.00
50,000.00
61,500.00
50,000.00
1,381,965 1,370,000.00

-150.00
+31.51
-0.51

100,000.00
50,000.00
30,000.00
50,000.00
50,000.00
800,000.00
150,000.00
40,000.00
20,000.00
73,000.00
1,363,000.00

715,695.14
7,610.91
460.00
44,940.00
768,706.50
3,578,340.35

793,604.61 850,000.00
6,716.39
20,000.00
1,091.00
30,000.00
58,245.96
50,000.00
859,657.96 950,000.00
3,914,981.15 4,485,000.00

+23.08
+1.55
-7.30

850,000.00
20,000.00
30,000.00
65,000.00
965,000.00
4,180,000.00
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2557

25,000.00
197,586.10
222,586.10

61,000.00
254,719.39
315,719.39

239,575.00
42,400.00
45,920.00
304,067.52
631,962.52

42,400.00
15,000.00
3,400.00
100,000.00
- 1,500,000.00
25,000.00
9,400.00
396,625.26
200,000.00
442,425.26 1,849,400.00

-

-

-

-

30,000.00
30,000.00
252,586.10

315,719.39

631,962.52

442,425.26

ป 2554
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
- ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
- ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
- ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- ประเภทครุภัณฑโฆษณาฯ
- ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
- ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมหมวดคาครุภัณฑ
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาติดตั้งปายเตือนระวังสัตวเลี้ยง
- คาจัดซื้อที่ดนิ
- คาถมดิน
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

+72.22
-169.54
-100.00
-4.17
-88.00
-477.76

54,000.00
37,100.00
24,000.00
5,000.00
200,000.00
320,100.00

200,000.00

+33.33

300,000.00

3,000,000.00
2,000,000.00
5,200,000.00
7,049,400.00

-100.00
-100.00
-1,633.33
-1,036.82

300,000.00
620,100.00
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ป 2554

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- โครงการจัดตั้งศูนยรวมขอมูลขาวสาร ฯ
20,000.00
20,000.00
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
- โครงการศูนยประสานการพัฒนา ฯ
10,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน
20,000.00
30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน
20,000.00
30,000.00
งบรายจายอื่น
หมวดรายจายอื่น
- ประเภทรายจายอื่น
รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงานบริหารทั่วไป 8,794,957.48 9,559,731.90

20,000.00

ป 2557

30,000.00

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

30,000.00

-

30,000.00

20,000.00
20,000.00

30,000.00
30,000.00

-

30,000.00
30,000.00

8,774,923.87

1,031,153.41
1,031,153.41
11,629,153.41 18,894,400.00

-57.20

12,019,100.00
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ป 2554

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

ป 2559

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน
- ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
- ประเภทเงินประจําตําแหนง
- ประเภทคาจางลูกจางประจํา
- ประเภทเงินเพิ่มตางๆของลูกจาง
- ประเภทคาจางของพนักงานจาง
- ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

572,340.00
36,000.00
202,440.00
36,000.00
73,440.00
24,960.00

536,676.00
23,840.00
217,740.00
36,000.00
78,360.00
28,470.00

547,860.00
19,920.00
230,820.00
36,000.00
81,840.00
26,520.00

832,390.00
36,290.00
57,516.00
245,760.00
34,890.00
189,922.00
47,954.00

1,100,000.00
50,000.00
42,000.00
276,000.00
35,000.00
180,000.00
70,000.00

+12.00
-150.00
+26.60
-75.00
+78.82
-40.00

1,250,000.00
20,000.00
42,000.00
376,000.00
20,000.00
850,000.00
50,000.00

69,120.00
45,720.00

62,108.00
64,080.00

72,600.00
100,748.00

-

-

-

-

รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,060,020.00 1,047,274.00
รวมงบบุคลากร 1,060,020.00 1,047,274.00

1,116,308.00
1,116,308.00

1,444,722.00 1,753,000.00
1,444,722.00 1,753,000.00

+32.78
+32.78

2,608,000.00
2,608,000.00

400,000.00
30,000.00
36,000.00
30,000.00
50,000.00

-100.00

400,000.00
30,000.00
36,000.00
30,000.00
-

341,183.75 546,0000.00

-10.08

496,000.00

ประเภทเงินอื่น ๆ
- คาจางผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
- คาจางคนงานทัว่ ไป

งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ
- ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ประเภทคาเชาบาน
- ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

230,000.00
23,400.00
3,874.00
31,106.00

248,190.00
27,000.00
7,748.00
56,114.00

300,000.00
28,800.00
7,513.00
112,753.00

228,380.00

339,052.00

449,066.00

- คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ
- คาลงทะเบียน คาใชจายในการเดินทาง ฯลฯ

56,660.00

10,000.00

268,652.00

304,864.00

350,000.00

-133.33

150,000.00

4,520.00

3,480.00

1,010,070.00

17,104.00

100,000.00

-

100,000.00

ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
รวมหมวดคาใชสอย

61,180.00

13,480.00

1,278,722.00

321,968.00

450,000.00

+100.00
-50.00

50,000.00
300,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน

297,171.00
36,000.00
8,012.75
-

หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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ป 2554
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
หมวดคาวัสดุ
- ประเภทวัสดุสํานักงาน
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
- ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
- ประเภทคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ ฯลฯ
รวมหมวดสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
- ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
- ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
- ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
รวมหมวดคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2557

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

73,605.00
62,640.00
136,245.00

48,567.10
27,000.00
75,567.10

84,221.00
50,770.00
134,991.00

99,171.00
56,000.00
155,171.00

100,000.00
100,000.00
200,000.00

+100.00
+100.00
+100.00
+16.67

100,000.00
100,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
240,000.00

485,805.00

2,900.00
2,900.00
430,999.10

2,941.00
2,941.00
1,865,720.00

4,748.00
4,748.00
823,070.75

10,000.00
10,000.00
1,206,000.00

-15.30

10,000.00
10,000.00
1,046,000.00

16,280.00
16,280.00
16,280.00
1,562,105.00
10,357,062.48

16,800.00
16,800.00
16,800.00
1,495,073.10
11,054,805.00

46,500.00
14,000.00
60,500.00
60,500.00
3,042,528.00
11,837,451.87

33,300.00
49,830.00
25,400.00
60,000.00
10,000.00
258,700.00
119,830.00
258,700.00
119,830.00
2,326,492.75 3,078,830.00
13,955,646.16 21,973,230.00

-0.87
-100.00
-100.00
-142.57
-142.57
+16.86
-39.76

49,400.00
49,400.00
49,400.00
3,703,400.00
15,722,500.00
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ป 2554
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินอื่น ๆ
- คาจางพนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ํา
รวมหมวดคาเงินเดือน (ฝายประจํา)
หมวดคาวัสดุ
- ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

ป 2559

60,960.00
60,960.00

-

-

-

-

-

-

60,960.00
60,960.00

6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00

-

-

-

-

-
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ

ป 2557

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

-

-

64,080.00

61,407.00

120,000.00

-500.00

20,000.00

-

-

-

100,000.00
50,000.00

64,080.00
64,080.00

61,407.00
61,407.00

100,000.00
110,000.00

รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

-

330,000.00
330,000.00

-94.12
-94.12

170,000.00
170,000.00

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
- ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
รวมหมวดคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

60,960.00

6,800.00

-

-

-100.00

-

64,080.00

61,407.00
61,407.00

5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,330,000.00
5,330,000.00

-100.00
-100.00
-3,035.29
-3,035.29

170,000.00
170,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

- โครงการฝกอบรม อปพร.
- โครงการสั่งใช อปพร.
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน
- ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
- ประเภทเงินประจําตําแหนง
- ประเภทคาจางของพนักงานจาง (อุดหนุน)
- ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (อุดหนุน)
- ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
- ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
ประเภทเงินอื่น ๆ
- คาจางผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (ศูนยฯ)
- คาจางคนงานทั่วไป
รวมหมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาตอบแทน
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- คาเชาบาน
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดคาตอบแทน

ป 2554

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

ป 2558

160,048.00
202,331.00
24,960.00
-

165,480.00
20,400.00
78,360.00
28,470.00
-

215,810.00
6,970.00
81,480.00
27,920.00

316,240.00
3,800.00
57,516.00
125,530.00
27,400.00

626,000.00
74,000.00
42,000.00
171,000.00
59,000.00

+19.90
-2.78
+28.84
-22.92

781,500.00
72,000.00
42,000.00
240,300.00
48,000.00

69,120.00
60,960.00
517,419.00
517,419.00

60,500.00
64,080.00
417,290.00
417,290.00

332,180.00
332,180.00

530,486.00
530,486.00

972,000.00
972,000.00

+17.89
+17.89

1,183,800.00
1,183,800.00

190,000.00
190,000.00

188,910.00
188,910.00

246,900.00
246,900.00

301,846.00
10,187.00
312,033.00

291,000.00
20,000.00
36,000.00
30,000.00
377,000.00

+3.00
-80.00
-80.00
-4.72

300,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
360,000.00

ป 2559
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ป 2554

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2557

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ

36,100.00

32,600.00

168,880.00

152,307.00

170,000.00

-112.50

80,000.00

14,758.00
85,680.00
69,863.00
221,765.00
-

17,065.00
85,680.00
80,000.00
238,992.00
-

-

17,425.00
86,160.00
78,421.00
-

70,000.00
90,000.00
100,000.00
100,000.00
30,000.00

-400.00
-400.00
+40.00

70,000.00
90,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00

428,166.00

454,337.00

168,880.00

182,006.00

560,000.00

-69.70

330,000.00

45,251.00
34,968.00
9,350.00
31,600.00
1,062,072.31
6,480.00
-

33,292.00
39,893.00
39,200.00
1,025,483.13
39,660.00
-

54,203.00
22,760.00
40,000.00
98,840.00
-

29,904.00
36,542.00
54,100.00
-

150,000.00
40,000.00
20,000.00
80,000.00
90,000.00
30,000.00
-

-100.00
+46.67
-100.00
+100.00

150,000.00
40,000.00
150,000.00
30,000.00
20,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ 1,189,721.31 1,177,528.13

215,803.00

120,546.00

410,000.00

-5.13

390,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะฯ
-

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
คาใชจายในการรับวารสาร ฯลฯ
คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
คาใชจายในการพัฒนาครูผดู ูแลเด็กของศพด.
โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก
โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
คาสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหศพด.
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
-

ประเภทวัสดุสํานักงาน
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
ประเภทคาอาหารเสริม (นม)
ประเภทวัสดุการศึกษา
ประเภทวัสดุวทิ ยาศาสตร
ประเภทวัสดุกีฬา
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
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ป 2554

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
หมวดคาสาธารณูปโภค
- ประเภทคาไฟฟา
4,106.81
4,508.57
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
4,106.81
4,508.57
รวมงบดําเนินงาน
1,811,994.12 1,825,283.70
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
- ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
49,600.00
49,140.00
- ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
- ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
รวมหมวดคาครุภัณฑ
49,600.00
49,140.00
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
100,000.00
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
49,600.00 149,140.00
รวมงบลงทุน
49,600.00 149,140.00

ป 2557

-

ป 2558

- 1,347,000.00

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

-24.72

1,080,000.00

25,100.00
40,800.00
65,900.00

1,100.00
110,500.00
12,000.00
123,600

154,000.00
10,000.00
164,000.00

-408.25
+100.00
-100.00
+100.00
+100.00
-19.27

30,300.00
6,200.00
62,000.00
39,000.00
137,500.00

65,900.00

-

164,000.00

-19.27

137,500.00

- 38 -

ป 2554

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ
- สนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.ธรรมาธิปไตย)
410,800.00
387,400.00
- สนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.วัดคงคาราม)
247,000.00
228,800.00
- สนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.บานเกาะโพธิ์งาม)
117,000.00
114,400.00
- สนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.วัดบานหมอ)
270,400.00
244,400.00
- สนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.บานหาดสําราญ)
228,800.00
208,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,274,000.00 1,183,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน 1,274,000.00 1,183,000.00
งบรายจายอื่น
หมวดรายจายอื่น
- ประเภทคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก
8,200.00
รวมหมวดรายจายอื่น
8,200.00
รวมงบรายจายอื่น
8,200.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,661,213.12 3,574,713.70

405,600.00
239,200.00
104,000.00
231,400.00
241,800.00
1,220,000.00
1,220,000.00
2,251,663.00

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

-

ป 2559

-

-

-

1,420,978.00 2,483,000.00

-3.40

2,401,300.00
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน
- ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
- ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
- ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
รวมหมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
- ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

ป 2559

-

-

-

33,100.00
89,190.00
6,000.00
128,290.00
128,290.00

120,000.00
30,000.00
120,000.00
50,000.00
320,000.00
320,000.00

+81.65
-100.00
+71.99
+59.02
+73.43
+73.43

653,900.00
428,400.00
122,000.00
1,204,300.00
1,204,300.00

-

-

-

-

-

+100.00
+100.00

40,000.00
40,000.00

-

-

-

30,000.00
- 100,000.00
- 300,000.00
30,000.00
- 100,000.00
365,140.00 481,600.00
12,000.00
30,000.00
365,140.00 1,083,600.00

+100.00
-100.00
-100.00
+14.85
+66.67
+1.28

20,000.00
30,000.00
300,000.00
30,000.00
50,000.00
565,600.00
12,000.00
90,000.00
1,097,600.00

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

- โครงการสงเสริมการศึกษา ศพด. ในสังกัด ทต.คลองตาคต
- โครงการพัฒนามาตรฐานระดับปฐมวัย ศพด.
- โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการ ศพด.
- โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสําหรับ ศพด.
- โครงการปองกันฟนผุในเด็กกอนวัยเรียนใน ศพด.
- โครงการสงเสริมการเรียนรูสูโลกกวางฯ
- คาอาหารกลางวัน (โครงการสนับสนุนคชจ.การบริหารฯ)
- คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
- ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดคาใชสอย
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
หมวดคาวัสดุ
- ประเภทคาอาหารเสริม (นม)
- ประเภทวัสดุการศึกษา
รวมหมวดคาวัสดุ

-

-

1,048,510.17
1,048,510.17

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

-

-

3,985.47
3,985.47

หมวดคาสาธารณูปโภค
- ประเภทคาไฟฟา
- ประเภทคาน้ําประปา

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกร
เอกชน
- อุดหนุนเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
ในเขตเทศบาล
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา 3,704,761.15 3,661,213.12

1,222,000.00
1,222,000.00
1,220,000.00
2,274,513.46
4,526,176.46

ป 2557

ป 2558

1,017,133.64 1,054,900.00
1,017,133.64 1,054,900.00
3,925.51
-

36,000.00
6,000.00
42,000.00
1,386,199.15 2,180,500.00

1,884,000.00
1,884,000.00
1,884,000.00
3,398,489.15
4,819,467.15

1,848,000.00
1,848,000.00
1,848,000.00
4,348,500.00
6,831,500.00

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

+1.99
+100.00
+13.71

1,076,300.00
146,200.00
1,222,500.00

+9.23

36,000.00
6,000.00
42,000.00
2,402,100.00

-7.94
-7.94
-7.94
+18.24
+11.51

1,712,000.00
1,712,000.00
1,712,000.00
5,318,400.00
7,719,700.00
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ
- โครงการพัฒนาความรู อสม.
- โครงการจัดหาน้ํายาเคมีและทรายกําจัดลูกน้ํา
- โครงการปองกันพิษสุนัขบา
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
- โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใหแก อสม.
- โครงการพัฒนางานผูสูงอายุ
- โครงการรักสุขภาพบานหมอ
- อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวมแผนงานสาธารณสุข

ป 2557

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

-

-

-

-

200,000.00
100,000.00
100,000.00
400,000.00
400,000.00

-100.00
-33.33
-33.33

200,000.00
100,000.00
300,000.00
300,000.00

110,000.00
120,000.00
10,000.00
140,000.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00

110,000.00
120,000.00
10,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00

110,000.00
120,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00

165,000.00
150,000.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00

165,000.00
165,000.00
165,000.00
565,000.00
565,000.00

-100.00
-100.00
-100.00
-47.71
-47.71

82,500.00
82,500.00
82,500.00
382,500.00
382,500.00
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ
- โครงการสงเสริมสมรรถภาพผูพิการและ
ประชาชนในชุมชน
- โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก
- โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว
- โครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพิการ
- โครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูติดเชื้อ HIV
- โครงการพัฒนางานผูสูงอายุ
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

ป 2557

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

-

-

-

27,795.00
99,510.00
99,900.00

200,000.00

-

200,000.00

-

-

-

-

200,000.00

-300.00

50,000.00

-

-

-

227,205.00
227,205.00
227,205.00
227,205.00

50,000.00
600,000.00
1,050,000.00
1,050,000.00
1,050,000.00
1,050,000.00

-150.00
-300.00
-150.00
-150.00
-150.00
-150.00

20,000.00
150,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
420,000.00
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554

ป 2557

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ
- โครงการรณรงคเพื่อปองกันภัยจากยาเสพติด
- โครงการอบรมใหความรูการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
- โครงการพัฒนากลุมอาชีพแมบาน
- โครงการพัฒนาอาชีพและศึกษาดูงานกลุมสตรี
- โครงการสงเสริม OTOP
- โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กฯ
- โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะหฯ
- โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีฯ
- โครงการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
- โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานคณะผูบริหาร สมาชิก ฯ
- โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
- โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ฯ
- โครงการจัดทําประชาคมหมูบาน
- โครงการสงเสริมแผนพัฒนาชุมชน
- โครงการเกษตรปลอดภัย
- โครงการจัดกิจกรรมการสรางพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
- โครงการรณรงคและอบรมใหความรูดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
- โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

-

-

-

298,820.00
64,150.00

60,000.00
100,000.00
400,000.00
100,000.00
50,000.00
-

-100.00
-100.00
-60.00
-233.33
-

250,000.00
30,000.00
50,000.00
-

-

-

-

86,900.00
21,025.00
213,240.00
-

100,000.00
60,000.00
450,000.00
100,000.00
500,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
-

-100.00
-80.00
-233.33
-66.67
-66.67
-66.67
-233.33
+100.00

100,000.00
250,000.00
30,000.00
300,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00

-

-

-

-

100,000.00

+100.00
-233.33

50,000.00
30,000.00

-

-

-

684,135.00
684,135.00
684,135.00

2,220,000.00
2,220,000.00
2,220,000.00
2,220,000.00

-83.47
-83.47
-83.47
-83.47

1,210,000.00
1,210,000.00
1,210,000.00
1,210,000.00
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาจางของพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
ประเภทเงินอื่นๆ
- คาจางผูชวยชางไฟฟา
- คาจางผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
รวมหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
- ประเภทคาเชาบาน
- ประเภทคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
- ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตางๆ
- ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
- ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ
รวมหมวดคาใชสอย

ป 2554

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2557

ป 2558

250,646.00
9,750.00
232,740.00
67,920.00

213,420.00 230,160.00
248,400.00 258,360.00
74,940.00 71,040.00

435,265.00
2,356.00
14,838.00
401,310.00
63,795.00

750,000.00
60,000.00
70,000.00
400,000.00
100,000.00

+21.05
-400.00
+51.39
+85.16
+33.33

950,000.00
120,000.00
144,000.00
2,700,000.00
150,000.00

69,120.00
630,176.00
630,176.00

67,558.33
604,318.33 559,560.00
604,318.33 559,560.00

917,564.00 1,380,000.00
917,564.00 1,380,000.00

+66.04
+66.04

4,064,000.00
4,064,000.00

140,000.00
140,000.00

125,250.00 350,000.00
125,250.00 350,000.00

194,300.00
194,300.00

30,000.00
20,000.00
20,000.00
80,000.00
194,300.00

-50.00
+66.67
-100.00
+73.33
+48.87

20,000.00
60,000.00
300,000.00
380,000.00

64,080.00
64,080.00

150,000.00
100,000.00
100,000.00
350,000.00

+50.00
+22.00

150,000.00
200,000.00
100,000.00
450,000.00

9,200.00
9,200.00

1,600.00
1,600.00

-

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2557

รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

53,756.00
177,465.00
231,221.00
380,421.00

26,000.00
214,547.38
35,310.00
275,587.38
402,707.38

12,527.00
128,355.40
142,510.67
283,393.07
633,393.07

20,158.00
50,000.00
171,884.80
200,000.00
155,238.00
200,000.00
10,000.00
48,500.00
50,000.00
395,780.80 510,000.00
654,160.80 1,010,000.00

+37.50
-33.33
-50.00
+80.00
+37.50
+100.00
+100.00
+100.00
+63.31
+54.50

80,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
80,000.00
800,000.00
100,000.00
30,000.00
1,390,000.00
2,220,000.00

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
- ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
- ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
- ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- ประเภทครุภัณฑกอสราง
รวมหมวดคาครุภัณฑ

-

-

-

40,000.00
53,000.00
10,000.00
19,000.00
122,000.00

+86.67
-100.00
+40.52
-100.00
+76.25
+73.99

300,000.00
89,100.00
80,000.00
469,100.00

ป 2554
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินงาน
หมวดคาวัสดุ
- ประเภทวัสดุสํานักงาน
- ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
- ประเภทวัสดุกอสราง
- ประเภทวัสดุการเกษตร
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
- ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย

8,100.00
18,900.00
27,000.00

ป 2558

-

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

ป 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
- โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 3
- โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 4
- โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 8
- โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 9
- โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 10
- โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 11
- คาปรับปรุง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
- กอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอย 7) หมูที่ 3
- โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 5
- โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 6
- โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 7
- โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายในตําบลคลองตาคต
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

-

100,000.00
100,000.00
33,500.00
-

117,600.00
245,000.00
55,000.00
100,000.00
-

99,800.00
100,000.00
96,200.00
96,200.00
99,800.00
96,200.00
130,917.50
-

200,000.00
-

+100.00
+100.00

350,000.00
200,000.00

-

-

-

-

-

+100.00
+100.00
+100.00
+100.00
+100.00
+100.00
+100.00

60,000.00
60,000.00
80,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
300,000.00

-

233,500.00
233,500.00

517,600.00
544,600.00

719,117.50 900,000.00
719,117.50 1,022,000.00

-50.00
-78.00

1,350,000.00
1,819,100.00

ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- โครงการติดตั้งลําโพงไรสาย หมูท ี่ 2
- โครงการติดตั้งระบบเสียงไรสาย หมูที่ 3
- โครงการทาสีอาคารเรียน ศพด. บานหาดสําราญ
- โครงการติดตั้งกระจกโคง (ตามจุดตาง ๆ ภายในตําบลฯ)
- โครงการทาสีอาคาร สนง.ทต.คลองตาคต
- โครงการปรับปรุงซอมแซมหองสุขา สนง.ทต.คลองตาคต
- โครงการกอสรางโรงจอดรถภายใน สนง.ทต.คลองตาคต

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
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ป 2554
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองโพธาราม
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,010,597.00

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

1,240,525.71 1,737,553.07

ป 2557

ป 2558

2,290,842.30 3,412,000.00

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

+100
+100
+100
+58.61

ป 2559

140,200.00
140,200.00
140,200.00
8,243,300.00

- 48 -

ป 2554

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

20,000.00
86,400.00
8,000.00
288,000.00
280,000.00
65,100.00
20,000.00
50,000.00
350,000.00
99,200.00
141,000.00
248,500.00
30,000.00
83,700.00
100,000.00
93,000.00
154,500.00
100,000.00
400,000.00

65,000.00
99,000.00
148,800.00
263,000.00
451,000.00
1,614,000.00
-

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

ป 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- กอสรางปายทางเขาหมูบานแหลมทอง หมูที่ 3
- ขยายถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (หูชางสีแ่ ยก)
- ติดตั้งไฟฟาสองสวาง (ซอย 10) หมูที่ 3
- กอสรางถนนคสล. (ผญ.ถวัลย) หมูที่ 4
- ขยายถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (ซ.นายพร)
- กอสรางถนนคสล. (บานนางวิชาญ) หมูท ี่ 5
- ติดตั้งปายตะแกรงเหล็ก หมูที่ 5
- ติดตั้งปายประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ หมูที่ 5
- กอสรางถนนคสล. (ซอย 4) หมูที่ 7
- กอสรางถนนคสล. (ซอยบานนายประสิทธิ์) หมูที่ 7
- กอสรางถนนคสล. (ซอยบานนายจํานอง) หมูที่ 8
- กอสรางถนนคสล. (ซอยบานนายวีระ) หมูที่ 9
- ติดตั้งปายซอย หมูที่ 9
- กอสรางถนนคสล. (ซอย 5) หมูที่ 10
- กอสรางลานออกกําลังกาย หมูที่ 10
- กอสรางถนนคสล. (ซอยบานนายบุญยอด) หมูที่ 11
- กอสรางถนนแอสฟลทฯ (ทางเขา ร.ร.บานหาดฯ) หมูที่ 11
- ติดตั้งเสาไฟฟาแรงต่ํา (ริมคลองชลประทาน) หมูท ี่ 8
- กอสรางถนน คลส. (ซอยบานนางลิ้นจี่) หมูที่ 1
- กอสรางถนน คลส. (ซอยบานนายทองดี) หมูที่ 6
- กอสรางถนน คลส.และลูกรัง/หินคลุก (ซอย 18) หมูที่ 3
- กอสรางถนน คลส. (ซอย 15) สวนที่ 2 หมูที่ 10
- ติดตั้งเสาไฟฟาสปอรตไลทตามแยกตาง ๆ
- คาซอมแซมถนนหินคลุก (ทั้งหมูบาน) หมูที่ 3
- คาปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางฯ (นายสํารวย) หมูท ี่ 6

-

-

-

-

-
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ป 2554
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาซอมแซมถนนหินคลุก (ทั้งหมูบาน) หมูที่ 8
100,000.00
- คาซอมแซมถนนหินคลุก (ทั้งหมูบาน) หมูที่ 9
100,000.00
- คาซอมแซมถนนหินคลุก (ทั้งหมูบาน) หมูที่ 10
100,000.00
- คาซอมแซมถนนหินคลุก (ทั้งหมูบาน) หมูที่ 4
- คาปรังปรุงศาลพระภูมิและศาลเจาที่ สนง.ทต.คลองตาคต
- คาปรังปรุงหองสุขา สนง.ทต.คลองตาคต
- คาปรับปรุง สนง.ทต.คลองตาคต
- คาปรับปรุงฝาปดรางระบายน้ําดวยตะแกรงเหล็ก สนง.
- คาปรับปรุงหองน้ําศูนย (รร.ธรรมาธิปไตย) ม.3
- คาเปาลางบอบาดาลของ สนง.ทต.คลองตาคต
- คาติดตั้งปายเหล็กประชาสัมพันธเขตควบคุมอาคาร
- คาปรับปรุงลาน สนง.ทต.คลองตาคต
- คากั้นหองอลูมิเนียม สนง.ทต.คลองตาคต
- กอสรางถนนคสล. (ซอย 3) หมูที่ 7
- ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางตามเสาไฟฟา (หมวดสันต) หมูที่ 8
- กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทฯ (ริมคลองชลฯ) หมูที่ 8
- กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทฯ (ซอยมิยาซาวา) หมูท ี่ 9
- ติดตั้งเสาไฟฟาและสองสวาง (ซอยตนโพธิ์) หมูที่ 9
- กอสรางถนนลูกรัง+หินคลุก (นายเติม กิมเปา) หมูที่ 9
- กอสรางรางยูระบายน้ํา คสล. (ซอยขี้เมา) หมูที่ 10
- กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกฯ (ซอยเกษตร) หมูท ี่ 11
- คาปรับปรุงปายหนวยงาน (เทศบาลตําบลคลองตาคต)
-

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

43,500.00
-

45,000.00
35,000.00
29,692.50
15,750.00
12,000.00
6,000.00
33,000.00
44,200.00
15,000.00
267,000.00
30,000.00
337,500.00
270,000.00
75,000.00
56,700.00
252,000.00
675,000.00
205,000.00

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

-

-

-

ป 2559

-
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

ป 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนน (ถนนสายโพธาราม-บางแพ)
- คากอสรางศูนยบริการประชาชนพรอมถมที่ดิน (บริเวณสี่แยก อบต. คลองตาคต)

- คาติดตั้งปายเขตเทศบาลตําบลคลองตาคต
- โครงการกอสรางถนนคสล. (บานนายพล) หมูที่ 2
- ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางตามเสาไฟฟา หมูที่ 2
- กอสรางถนนคสล. (หลังร.ร.เกาะโพธิ์งาม) หมูที่ 3
- กอสรางเขื่อนกั้นดินพรอมถมดิน หมูที่ 4
- ติดตั้งเสาไฟฟาและสองสวาง (สะพานคลองตาคต) หมูที่ 4
- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 9) หมูที่ 5
- ติดตั้งเสาไฟฟาและโคมไฟฟาสนามกีฬา หมูที่ 5
- ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางตามเสาไฟฟา หมูที่ 5
- กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทฯ (จําลอง-เพรียว) หมูที่ 6
- กอสรางปรับปรุงสนามเด็กเลนคสล. (ริมคลองคงคา) หมูที่ 7
- กอสรางถนนลูกรัง+หินคลุก (ตอซอย4-หมูที่3) หมูที่ 7
- โครงการติดตั้งหงสเหิน (ดานเหนือวัดคงคาราม) หมูท ี่ 3
- โครงการติดตั้งไฟกระพริบ (สี่แยกทางเขาโรงเรียนเกาะโพธิ์งาม) หมูที่ 4
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสปอรตไลท (เชิงสะพานวัดบานหมอ) หมูที่ 6
- โครงการยายเสาไฟฟาแรงต่ํา (บานลุงจื๊อ) หมูที่ 7
- โครงการยายเสาไฟฟาแรงต่ํา (บานปาสวย) หมูที่ 7
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสปอรตไลท (ทางแยกเขาหมูบาน) หมูที่ 10
- โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ริมทางรถไฟฯ) หมูที่ 1-3
- โครงการกอสรางถนนคสล. (ซอยดาบปอม) หมูที่ 1
- โครงการกอสรางถนนคสล. (ซอยบานหนูสิน) หมูที่ 1
- โครงการกอสรางถนนคสล. (ซอยขางบานดอกปป) หมูที่ 1

-

-

258,000.00
668,000.00
144,000.00
211,250.00
50,000.00
404,500.00
285,000.00
75,000.00
154,350.00
98,000.00
100,000.00
384,750.00
134,750.00
162,000.00
-

40,000.00
247,000.00
104,500.00
205,200.00

-

-

-
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

ป 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- โครงการกอสรางถนนหินคลุก (ริมทางรถไฟฯ) หมูที่ 2
- โครงการกอสรางถนนคสล. (ซอย 2 ประปา – ซอย 1) หมูที่ 2
- โครงการกอสรางถนนคสล. (ซอยบานลุงดิ่ง) หมูที่ 2
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง/หินคลุกทางลงแมน้ํา (ปลายซอย2)
หมูท ี่ 2
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง/หินคลุก (ซอยศาลเจา-ทางรถไฟสายใต)
หมูท ี่ 2
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง/หินคลุก
(บานคุณสีนวล – ทางรถไฟสายใต) หมูท ี่ 2
- โครงการกอสรางถนนคสล. (บานยายจิ๋ม) หมูที่ 3
- โครงการติดตัง้ หงสเหินที่เสาไฟริมทางหนาวัดคงคาราม หมูที่ 3
- โครงการซอมแซมถนนลูกรัง/หินคลุก (ซอย 15) หมูที่ 4
- โครงการกอสรางถนนคสล. (ซอยโรงปนใย) หมูที่ 4
- โครงการซอมแซมถนนลูกรัง/หินคลุก (ซอยบานนายเวก) หมูที่ 4
- โครงการซอมแซมถนนลูกรัง (ซอย 12 บานลุงเหลา) หมูที่ 4
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ทางเขาสถานีรถไฟคลองตาคต) หมูที่ 5
- โครงการซอมแซมถนนลูกรัง/หินคลุก
(ริมทางถไฟสายใต-หมูที่ 6) หมูที่ 5
- โครงการปรับปรุงถนนผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
ดวยการ Overlay (ริมแมน้ํา หมูที่ 4 – หมูที่ 5) หมูที่ 5
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบานนายสมพงษ รุกเครือ) หมูที่ 6
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบานนายไสว เขมแข็ง)หมูท6ี่

-

-

-

263,500.00
86,700.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87,700.00
64,000.00
163,000.00
164,300.00
50,000.00
-

-

-

-

-

-

-

78,800.00

-

-

-

-

-

-

347,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

292,500.00

-

-

-

-

-

-

189,000.00

-

-

-
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- โครงการกอสรางถนนคสล. (ซอย 11) หมูที่ 7
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(บานลุงมอญ) หมูที่ 7
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(บานนายจรินทร ตอจากของเดิม) หมูที่ 7
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางยู
คสล. (ซอย 1) หมูที่ 7
- โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ริมคลองคงคาหนาโรงงานเตาหู) หมูที่ 7
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง/หินคลุก (ซอย 5) หมูที่ 7
- โครงการกอสรางถนนคสล. (ซอย 13) หมูที่ 8
- โครงการกอสรางถนนคสล. (บานหมวดสันต) หมูที่ 8
- โครงการกอสรางถนนคสล. (บานนางสนอง แซจัง)
หมูที่ 8
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(บานนายยอด คลองชลประทาน) หมูที่ 9
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(ซอยตนโพธิ์) หมูที่ 9
- โครงการกอสรางถนนคสล. (ซอยบานลุงเตา) หมูที่ 9
- โครงการกอสรางถนนคสล. (ซอยบุญมี) หมูที่ 10
- โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค หมูที่ 3
- โครงการปรับปรุงหองเก็บพัสดุ (ศาลาอเนกประสงค)
หมูที่ 3

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

ป 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31,400.00

-

-

-

-

-

-

129,450.00

-

-

-

-

-

-

113,500.00
38,800.00
122,000.00

-

-

-

-

-

-

191,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85,254.26
210,000.00

-

-

-

-

-

-

91,500.00

-

-

-
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ป 2554

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2557

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค หมูที่ 11
- โครงการติดตั้งปายซอยตามซอยตางๆ หมูที่ 1
- โครงการกอสรางซุมลอดใตทางรถไฟสายใต
(สะพานคลองตาคต)หมูที่ 4
- โครงการรื้อถอนระบบหอถังประปาหมูบาน (วัดบานหมอ) หมูที่ 5
- โครงการติดตั้งกระจกโคง (ซอย 6) หมูที่ 7
- โครงการถมที่ดินกอสรางอาคารศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ
- โครงการปรับปรุงเครื่องกรองน้ําระบบประปาหมูบานหมูที่ 6
- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
(หนาบานนายเสนาะ) หมูที่ 9
- โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
(เลียบคลองชลประทาน) หมูที่ 1
- โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
(ซอย 3, 5 บานผูชวยอรพินทร – คุณสุนทร) หมูที่ 1
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางทอระบายน้ํา (ซอยบาน ร.ต.บุญ เชาวเก) หมูท ี่ 1
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โรงขนมจีน) หมูที่ 1
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
วางทอระบายน้ํา (ซอย 2 เชื่อมซอย 3) หมูที่ 2
- โครงการกอสรางถนนลูกรังและหินคลุกทางลงแมน้ํา
(ซอย 5) หมูที่ 3
- โครงการกอสรางถนนลูกรังและหินคลุกทางลงแมน้ํา
(ซอย 9) หมูที่ 3
- โครงการกอสรางถนนหินคลุก(ริมทางรถไฟสายใต
ดานทิศตะวันออก) หมูที่ 3
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-

-
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-

-

-

-

-

-

3,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85,000.00

-

-

-

-

-

-

-

1,362,000.00

- 100

-

-

-

-

-

229,000.00

- 100

-

-

-

-

-

211,000.00
122,000.00

- 100
- 100

-

-

-

-

-

748,000.00
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-

-

-

-

-

33,000.00
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-

-

-

-

-

33,000.00
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-

-

-

-

-

148,000.00
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-
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง และหินคลุก
(ซอยศาลพอเกตุ-แมน้ําแมกลอง) หมูที่ 4
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
ดวยการ Overlay (บานชางแอว) หมูที่ 4
- โครงการกอสรางถนนหินคลุก
(เลียบทางรถไฟ- คลองตาคต) หมูที่ 4
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟาและโคมไฟฟาสองสวาง
(บานนายหาน – บานนายจันทรฉาย วังวารี) หมูที่ 4
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 6)
หมูที่ 5
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ตอจากซอยอุดมทรัพย) หมูที่ 6
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(บานคุณอํานวย ราษี) หมูที่ 6
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟา - ลําโพงเสียงไรสาย
(บริเวณบานนางสาวบุญที จัดละ) หมูที่ 6
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางทอ
ระบายน้ํา (ขางบานประธานสภา) หมูที่ 7
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง และหินคลุก
(ทางเขาบานปาลี) หมูที่ 7
- โครงการซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตOverlay
(หนาบานยายรี – บานลุงศักดิ์) หมูที่ 7
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ทางเขาบานพี่หมู) หมูที่ 7

ป 2557

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559
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-
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554

ป 2557

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บานนายจิด๊ ) หมูที่ 7
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสปอรตไลท (ซอย 11) หมูที่ 7
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง และหินคลุก (ซอย 3 ตอจากของเดิม) หมูที่ 8
- โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
(ซอย 4 ตอจากของเดิม) หมูที่ 8
- โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
(ซอย 13 บานลุงรอด) หมูที่ 8
- โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (ซอย 5) หมูที่ 8
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(ซอย 17 ทั้งซอย) หมูท ี่ 9
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง และหินคลุก
(บานปาพิมพ - บานนายไพบูลย) หมูท ี่ 9
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง (ซอยมิยาซาวา) หมูที่ 9
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางทอระบายน้ํา
(ซอยบุญมี) หมูท ี่ 10
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ทางเขาบานรองสุพัฒนตอ จากของเดิม) หมูท ี่ 10
- โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (หอถังประปาคลองบานใหม) หมูที่ 10
- โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (ศาลาอเนกประสงค) หมูท ี่ 10
- โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(หนาบานนายทองหลอ นางลี่) หมูที่ 11
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟาและโคมไฟฟาสองสวาง
(ซอยบานนายพั้ง) หมูท ี่ 11
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- 56 -

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบานปาสวัสดิ์)
หมูที่ 1
- โครงการกอสรางถนนลูกรัง/หินคลุกทางลงแมน้ํา (ปลายซอย 2)
หมูที่ 2
- โครงการติดตั้งเสาหงสเหินที่เสาไฟฟา หมูที่ 3
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยหลังโรงเรียนวัดบานหมอ) หมูที่ 5
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟาแรงต่ํา (ซอย 7 ดงขี้เหล็ก) หมูที่ 5
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบานนายโกศล จันทบูร) หมูที่ 6
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บานนางออน)
หมูที่ 7
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 7) หมูที่ 7
- โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต Overlay
(ซอย 6) หมูที่ 7
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสปอรตไลท หมูที่ 7
- โครงการกอสรางศาลาประชาคม หมูที่ 8
- โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบหอถังเหล็ก หมูที่ 9
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมกับ
วางทอระบายน้ํา (ซอย 8) หมูที่ 10
- โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
(ริมคลองชลประทานดานทิศตะวันตก – สะพานบานดอน) หมูที่ 11

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

ป 2559
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-

-

-

-

+100.00
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-

-

-

-

-

+100.00
+100.00

76,000.00
96,000.00

-

-

-

-

-

+100.00
+100.00

135,000.00
90,000.00

-

-

-

-

-

+100.00
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-

-

-

-

-

+100.00
+100.00

262,500.00
146,250.00

-

-

-

-

-

+100.00
+100.00
+100.00
+100.00

112,500.00
135,000.00
503,500.00
650,000.00

-

-

-

-

-

+100.00

139,350.00

2,917,400.00
2,917,400.00

2,684,300.00
2,684,300.00

5,533,442.50
5,533,442.50

3,559,804.26
3,559,804.26

7,541,600.00
7,541,600.00

+100.00
-95.82
-95.82

705,600.00
3,851,200.00
3,851,200.00
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
- ติดตั้งโคมไฟฟาฯ (ในหมูบาน) หมูที่ 1
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะฯ (ซ.9) หมูที่ 3
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะฯ (ถนน - ซ.9) หมูที่ 3
- ติดตั้งไฟฟาสาธารณะฯ (ภายในหมูบาน) หมูที่ 4
- ติดตั้งไฟฟาสาธารณะฯ (นายสมควร) หมูที่ 4
- ติดตั้งโคมฯ (ถนนเลียบแมน้ํา) หมูที่ 4
- ติดตั้งโคมฯ (บานนายชะลอ) หมูที่ 4
- ติดตั้งโคมฯ (ซอย 1) หมูที่ 5
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะฯ (นางระเบียบ) หมูท ี่ 6
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะฯ (นายประดิษฐ) หมูท ี่ 6
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะฯ (ซ.อุดมทรัพย) หมูท ี่ 6
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเปน 3 เฟส (ซ.อุทัย) หมูที่ 6
- ติดตั้งโคมฯ (โรงเจถึงเขตบานฆอง) หมูที่ 8
- ติดตั้งโคมฯ (ไปสะพานดํา) หมูที่ 11
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ฯ (บานนายสมบัติ) หมูที่ 6
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ฯ (บานนางสุนีย) หมูที่ 6
- โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําฯ (บานลุงมอญ) หมูที่ 7
- โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา (ซอย 13) หมูที่ 8
- โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะ
(ซอยบานผญ.ทรัพย - หมูบานปนนคร) หมูที่ 10
- โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา (ซอยเกษตรฯ) หมูที่ 11

ป 2554

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

114,169.11
37,267.03
153,498.88
69,490.08
20,837.18
230,948.80
31,975.88
41,719.30
89,598.59
21,609.72
36,373.58
124,647.51
114,759.64
95,689.03
-

35,776.52
79,951.47
-

-

45,418.31
-

-

-

-

-

-

-

56,592.35
98,999.98

-

-

-

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

ป 2559
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

ป 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ พรอมไฟแสงสวาง
(บานนายสํารวย – บานนายอุทัย) หมูที่ 6
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมไฟแสงสวาง
(บานนางชิต – นางนาง ขันตา) หมูท ี่ 6
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา และติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง
(บานนางทอง เปกตั๋ว) หมูที่ 6
- ติดตัง้ เสาไฟฟาขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ และติดตัง้ โคมไฟฟา
สองสวาง (ซอยบานคุณเพียงใจ กาทอง) หมูที่ 6
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ (ซอย 4) หมูที่ 7
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะ
(ซอย 2) หมูที่ 8
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ และติดตัง้ โคมไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ (ซอยบานนายจอก) หมูที่ 9
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ พรอมไฟสองสวาง
(บานผูใหญธีระ – บานปาเนา) หมูที่ 11
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ (ซอยบานลุงทองหลอ) หมูที่ 11
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ และติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง
(ซอยบานนายสมพงษ รุกเครือ) หมูที่ 6
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ และติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง
(ซอย 4) หมูที่ 7
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา (ซอย 13) หมูที่ 8
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตัง้ โคมไฟฟาสองสวาง
(บานปาพเยาว) หมูที่ 11
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30,000.00

- 100

-

-

-

-

-

57,000.00

- 100

-

-

-

-

-

38,000.00
29,000.00

- 100
- 100

-

-

-

-

-

-

+100.00
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-

-

-

-

-

+100.00
+100.00

62,100.00
132,600.00

-

-

-

-

-

+100.00

97,500.00

201,010.64 287,000.00
201,010.64 287,000.00
3,760,814.90 7,828,600.00

+15.26
+15.26
-86.84

338,700.00
338,700.00
4,189,900.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,182,584.33 115,729.99
รวมงบเงินอุดหนุน 1,182,584.33 115,729.99
รวมงานไฟฟาถนน 4,099,984.33 2,800,027.99 5,533,442.50
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554
แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาครุภัณฑ
- โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 4
- โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 10
- โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 4
- โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 7
รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานสวนสาธารณะ

-

-

ป 2557

-

60,000.00
100,000.00
160,000.00
160,000.00
160,000.00

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

-

+100.00
+100.00
+100.00
+100.00
+100.00

ป 2559

100,000.00
100,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
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ป 2554

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2557

รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

402,785.20
402,785.20
402,785.20

424,343.10
424,343.10
424,343.10

412,592.40
412,592.40
412,592.40

398,820.00
398,820.00
398,820.00

500,000.00
500,000.00
500,000.00

+16.67
+16.67
+16.67

600,000.00
600,000.00
600,000.00

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาครุภัณฑ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย
รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

402,785.20

424,343.10

412,592.40

3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,398,820.00

3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,400,000.00

- 100
- 100
- 100
- 100

-

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- คาฝงกลบขยะมูลฝอย

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559
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รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2554

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2558

ป 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- กอสรางวางทอระบายน้ํา (โรงเสนหมี่) หมูที่ 10
- กอสรางรางระบายน้ํา (ซอย 4) หมูที่ 3
- กอสรางวางทอระบายน้ํา (นายชนะ-นางลอ) หมูที่ 11
- ขุดลอกคลองระบายน้ําริมคลองชลประทานฯ (ทั้งตําบล)
- ขุดลอกคลองและวางทอระบายน้ํา ม.4-5
- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา (นางวิชาญ) หมูที่ 5
- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา (นายวิทยา) หมูท ี่ 5
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอย 9) หมูที่ 5
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (นางแปว) หมูที่ 6
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (นายรวย-ทางรถไฟ)
หมูท ี่ 6
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ผญ.อํานวย) หมูที่ 8
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอย 2) หมูที่ 8
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (นางเยื้อน) หมูที่ 8
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (กลางหมูบาน) หมูที่ 9
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (บานลุงพาน) หมูที่ 10
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (สะพานดํา) หมูที่ 10
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (นางปราณีต) หมูที่ 11
- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา (นายจีรศักดิ์) หมูท ี่ 8
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา
(หนาบานนายเฉลียว - เขตเทศบาลเมืองโพธาราม) หมูที่ 1
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา
(หนาบานนายดาบพิเชษฐ) หมูที่ 8
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา
(ขางโรงงานถั่วงอก) หมูที่ 8
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (บานพี่นันท) หมูที่ 11

190,000.00
54,000.00
-

297,000.00
1,988,000.00
-

50,300

-

-

-

-

-

-

79,500.00
26,500.00
38,000.00
62,500.00

-

-

-

-

-

-

162,500.00

-

-

-

-

-

-

80,000.00
100,000.00
146,560.00
350,000.00
440,000.00
45,800.00
127,600.00
178,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,600.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

157,000.00
62,000.00

-

-

-
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําเพื่อทําถนนและ
วางทอระบายน้ําพรอมดวยประตูน้ํา (ริมคายหลวง) หมูที่ 3
- โครงการกอสรางรางยูคสล. (ร.ร.วัดคงคาราม) หมูที่ 3
- โครงการติดตัง้ ประตูน้ํา (หลังบานยายนอย) หมูที่ 6
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (โรงเรียนบานหาดสําราญ
– คลองชลประทาน) หมูที่ 11
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (บานผูพันเจียร) หมูที่ 1
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอย 3) หมูที่ 2
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอย 5 บานชื่น) หมูที่ 3
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอย 6 ราตรี) หมูที่ 3
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอย 13 - 15) หมูที่ 3
- โครงการติดตั้งประตูน้ําและวางทอระบายน้ํา
(ริมคลองชลประทาน) หมูที่ 3
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา
(บานนายสาคร ขุนพินิจ - นายสมศักดิ์ ทุบจิ๋ว) หมูท ี่ 5
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําลงแมน้ํา
(บานนางแอด โพชนิกร) หมูที่ 5
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา
(บานนางธนพร จัดละ) หมูที่ 5
- โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(รางยู)
(บานนางสาวกัลยา คําโทน) หมูท ี่ 6
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ทางเขาบานนาจี๊ด) หมูที่ 8
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอย 7) หมูที่ 10
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (บานลุงเทียน) หมูที่ 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231,000.00
95,000.00
300,000.00
218,000.00
143,000.00

100
100
100
100
100

-

-

-

-

-

172,000.00

-

-

-

-

-

-

655,000.00

-

-

-

-

-

-

87,000.00

-

-

-

-

-

-

149,000.00

-

-

-

-

-

-

124,000.00
47,000.00
528,000.00
30,0000.00

-

-

-
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รายจายจริง
ป 2554
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา
(ซอยบานไพฑูรย – ซอยพิมาน) หมูที่ 2
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอยหิมพาน) หมูที่ 2
- โครงการเทลานคอนกรีตและกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู
ค.ส.ล. (ขางกําแพงวัดคงคารามดานทิศเหนือ) หมูที่ 3
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําทั้งสองดาน
(ตรงขามสหกรณ) หมูที่ 4
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา
(ดานทิศตะวันออกทางรถไฟสายใต) หมูที่ 4
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ใตทางรถไฟ) หมูที่ 4
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําทั้งสองดาน
(บานนางมณฑา) หมูที่ 5
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําทั้งสองดาน
(บานนายสมนึก) หมูที่ 5
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (7) หมูที่ 10
- โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอยบานนางสมจิตต)
หมูที่ 11
- โครงการติดตั้งระบบถังบําบัดน้ําเสีย
(ดานหลังสํานักงานเทศบาลตําบลคลองตาคต)
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานบําบัดน้ําเสีย
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2558

ป 2559

-

-

-

-

-

+100.00
+100.00

31,400.00
122,100.00

-

-

-

-

-

+100.00

540,200.00

-

-

-

-

-

+100.00

19,600.00

-

-

-

-

-

+100.00
+100.00

248,000.00
48,000.00

-

-

-

-

-

+100.00

34,600.00

-

-

-

-

-

+100.00
+100.00

16,000.00
365,400.00

-

-

-

-

-

+100.00

57,800.00

244,000.00
244,000.00
244,000.00
5,757,366.53

2,285,000.00
2,285,000.00
2,285,000.00
6,749,896.80

1,887,260.00
1,887,260.00
1,887,260.00
9,570,827.97

230,600.00 2,779,000.00
230,600.00 2,779,000.00
230,600.00 2,779,000.00
9,841,077.20 14,519,600.00

+100.00
-76.66
-76.66
-76.66
+1.94

90,000.00
1,573,100.00
1,573,100.00
1,573,100.00
14,806,300.00

- 64 -

ป 2554

แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ที่ดินและสิ่งกอสราง
- วางทอเมนประปาซอยบานหมวดสันต หมูที่ 8
- กอสรางถังน้ําประปาหมูบาน แบบ ค.18 หมูที่ 1
- กอสรางหอถังแชมเปญ หมูที่ 2
- กอสรางวางทอเมนประปาหมูบาน หมูที่ 2
- กอสรางหอถังแชมเปญ หมูที่ 2
รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานกิจการประปา

550,000.00
542,300.00
1,092,300.00
1,092,300.00
1,092,300.00

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

203,500.00
549,000.00
752,500.00
752,500.00
752,500.00

9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00

ป 2557

ป 2558

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

-

ป 2559

-
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ป 2553
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะฯ
- โครงการจัดงานวันสงกรานตฯ
- โครงการสนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชนฯ
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ
- โครงการแขงขันเรือยาว
- โครงการจัดงานสงเสริมกิจกรรมสงเสริมดานพุทธศาสนาฯ
- โครงการบวชเณรภาคฤดูรอ น
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ
- โครงการกีฬาพื้นบานตานยาเสพติด
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
- ประเภทวัสดุอปุ กรณกีฬาประจําหมูบ าน
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

428,715.00
15,000.00
469,628.00
469,628.00
469,628.00

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

ป 2558

449,628.00
20,000.00
664,783.00
664,783.00
664,783.00

499,483.00
13,000.00
20,000.00
62,300.00
30,000.00
40,000.00
-

-

-

-

-

238,300.00 160,546.00
238,300.00 160,546.00

-

182,431.00
182,431.00

300,000.00
300,000.00

-

300,000.00
300,000.00

238,300.00 160,546.00
238,300.00 160,546.00

-

98,985.00
98,985.00
281,416.00
281,416.00

99,000.00
99,000.00
399,000.00
399,000.00

-

99,000.00
99,000.00
399,000.00
399,000.00
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ป 2554

รายจายจริง
ป 2555
ป 2556

ป 2557

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2559

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

-

คาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีตาง ๆ ฯลฯ
โครงการประเพณีสงกรานต วันครอบครัว ฯลฯ
โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการแขงขันเรือยาวประเพณี
โครงการสงเสริมและอนุรักษดนตรีไทย
โครงการฝกอบรมเยาวชนและบวรชาสามเณร ฯ
โครงการสงเสริมสืบสานประเพณีของชุมชนคนไทยฯ
โครงการสงเสริมสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลคลองตาคต

รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

22,610.00
22,610.00
22,610.00

-

-

142,754.00
118,600.00
39,850.00
301,204.00
301,204.00

200,000.00
300,000.00
50,000.00
200,000.00
100,000.00
40,000.00
200,000.00
200,000.00
1,290,000.00
1,290,000.00

-150.00
-50.00
-25.00
-9.00
-29.00
-29.00

200,000.00
300,000.00
20,000.00
200,000.00
50,000.00
10,000.00
200,000.00
20,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
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รายจายจริง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน
- อุดหนุนโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ฯ
- อุดหนุนโครงการเรือยาวฯ
- อุดหนุนโครงการสงเสริมดานพระพุทธศาสนาฯ
- อุดหนุนโครงการสงเสริมการทองเที่ยวโพธารามฯ
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวมทุกแผนงาน

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

10,000.00
120,000.00
30,000.00
160,000.00
160,000.00
182,610.00
890,538.00
23,196,807.12

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
835,329.00
24,539,090.70

27,112,614.90

15,000.00
15,000.00
15,000.00
316,204.00
597,620.00
32,081,413.91

15,000.00
15,000.00
15,000.00
1,305,000.00
1,704,000.00
56,130,390.00

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

+100.00
+45.45
+45.45
-27.01
-19.45
-29.04

ป 2559

15,000.00
12,500.00
27,500.00
27,500.00
1,027,500.00
1,426,500.00
43,500,000.00
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- 69 แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
รวม 1,642,500 บาท
1. หมวดงบกลาง
รวม 1,042,500 บาท
1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายจากเงินรายได
1.2 ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.3. ประเภทเงินสํารองจาย
จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสํารองจาย ตั้งจายจากเงินรายได
1.4 ประเภทรายจายตามขอผูกพัน
จํานวน
502,500 บาท
- ประเภทคาใชจายในการจัดการจราจร
จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล เชน การทาสีตีเ สน แผงกั้นจราจร แผนปายจราจร
สัญญาณไฟจราจรและอื่น ๆ ที่ใชในการจราจร ตั้งจายจากเงินรายได
- คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
จํานวน
42,500 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอบังคับสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
โดยจ า ยในอั ต ราไม น อยกวา รอ ยละเศษหนึ่ ง ส ว นหกของรายรั บ จริ ง ทุ ก ประเภทของป ง บประมาณที่ ผ านมา
(ปงบประมาณ 2557) โดยไมรวมเงินกูเงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท (ปงบประมาณ 2557
เทศบาลมี ร ายรั บ จริ ง = 25,334,050.15 บาท) คิ ด เป น รอ ยละ 1/6 คํ า นวณได เ ท า กั บ 42,307.86 บาท
ขอตั้ ง ไว 42,500 บาท โดยตั้ ง ตามหนั ง สือ กรมการปกครอง ดว นมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวั นที่ 18
พฤศจิกายน 2542 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับ
คาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ตั้งจากเงินรายได
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน
260,000 บาท
เพื่อจายเปนสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2554
ซึ่ง องคก รปกครองสวนทองถิ่นตั้ง สมทบไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริก ารสาธารณสุขที่ไดรับ จากกองทุน
หลัก ประกัน สุขภาพแห ง ชาติ (เงิน กองทุ นหลั ก ประกันสุ ขภาพแหง ชาติ จัดสรร 45 บาท/จํ านวนประชากร
ซึ่ ง จํา นวนประชากร ณ วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2557 = 11,506 คน เป น เงิ น 517,770 บาท
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบไมนอยกวารอยละ 50 เปนเงิน 258,885 บาท ขอตั้งไว 260,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
2. หมวดบําเหน็จบํานาญ
รวม
600,000 บาท
2. 1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) โดยตั้งจายคํานวณในอัตรารอยละ 2
ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ไมรวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและ
เงินอุดหนุนมารวมคํานวณดวย) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม
2542 (วิธีการคํานวณ ประมาณการรายรับ – เงินรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน)
= 43,500,000 - 13,500,000
= 30,000,000 คิดอัตรารอยละ 2 เปนเงิน 600,000 บาท
ตั้งไว 600,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

- 70 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 43,500,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 12,019,100 บาท
งบบุคลากร
รวม
7,189,000 บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
รวม
2,636,000 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
จํานวน
696,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
1.2 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
ตัง้ จายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
1.3 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
1.4 ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

- 71 1.5 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล
จํานวน 1,500,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและ
เลขานุการสภาเทศบาล
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
2. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
4,553,000 บาท
2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จํานวน 2,800,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
2.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน
70,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
2.3 ประเภทเงินประจําตําแหนง
จํานวน
140,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
2.4 ประเภทคาจางลูกจางประจํา
จํานวน
193,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
2.5 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
1,250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางใหพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
2.6 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
งบดําเนินงาน
รวม 4,180,000 บาท
หมวดคาตอบแทน
รวม
672,000 บาท
1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
540,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ และอปพร.) เงินตอบแทนเจาหนาที่
ในการเลือกตั้ง เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ
จํานวน
40,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) แกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง เปนตน
จํานวน
500,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
1.2 ประเภทคาเบี้ยประชุม
จํานวน
7,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญ
ประจําเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
1.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจางประจําที่มสี ิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
1.5 ประเภทคาเชาบาน
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
2. หมวดคาใชสอย (532000)
รวม
1,180,000 บาท
2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
460,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คากําจัด สิ่ง
ปฏิกูล คาธรรมเนียม คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ ฯลฯ และรายจายอื่นที่มลี ักษณะเปนรายจาย เพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
2.2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือบุคคล จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองหรือตอนรับ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ม านิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมและ
ทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลหรือหนวยราชการตาง ๆ ที่รวมปฏิบัติงานกับเทศบาล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจ ายอื่น ๆ
ที่จําเปนตองจายที่เ กี่ยวกับ การรับ รอง เพื่อเปนคารับ รองในการต อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ม านิเ ทศงาน
ตรวจงาน หรื อ เยี่ ย มชม หรื อ ศึก ษาดู ง าน และเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ยวข อ ง ซึ่ ง ร ว มต อ นรับ บุ ค คลหรือ คณะบุ ค คล
โดยเทศบาลตั้งงบประมาณจายเงินที่รับรองได ในอัตราไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมา
โดยไม ร วมรายได จ ากเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ เงิ น กู เงิ น จ า ยขาดเงิ น สะสม และเงิ น ที่ มี ผู อุ ทิ ศ ให
(รายรับจริงงบประมาณ 2557 = 38,874,952.15 บาท
รอยละ 1.0 = 388,749.52 บาท
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) ขอตั้งไวเพียง 40,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
- คาเลี้ยงรับรอง
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ แตงตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เชน คาอาหาร
เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับ การเลี้ยงรับรอง
รวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุมรวมถึงการประชุม
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
2.3 ประเภทรายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน 410,000 บาท
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจัก รของพนัก งานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง นายกเทศมนตรี ตลอดจนผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน และคาลงทะเบียนตาง ๆ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการวันพอแหงชาติ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายตามโครงการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 37)
- โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการวันแมแหงชาติ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายตามโครงการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 - 2561 หนา 37)
- โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบใหแกพนักงาน
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบใหแกพนักงานและคาใชจายอื่น
ที่จําเปนตองจายตามโครงการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 20)
- โครงการมัคคุเทศกนอยพาเที่ยว
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการมัคคุเทศกนอยพาเที่ยว และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายตามโครงการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 38)
- คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
จํานวน 50,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ชดใช ค วามเสี ย หายหรื อ ค า สิ น ไหมทดแทนให แ ก ก องทุ น ทดแทนผู ป ระสบภั ย ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
2.4 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา
เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน้ํา ตู โตะ เกาอี้ ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
3. คาวัสดุ
รวม
1,363,000 บาท
3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กระดาษไข แบบพิมพ ธงชาติ
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
3.2 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟ สายไฟฟา ปลัก๊ ไฟฟา
สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
3.3 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง ผาปูที่นอน ที่นอน ปลอกหมอน หมอน
ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย ตะปู คอน คีม
จอบ เสียม ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ฯลฯ รวมทั้ง เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
ในเขตพื้นที่และภารกิจที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก
หัวเทียน กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต เบาะรถยนต ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
800,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นทีจ่ ําเปนตองใชในราชการ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
3.7 ประเภทวัสดุการเกษตร
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว น้ํายาตรวจสารเสพติด ทรายอะเบท
น้ํายาฉีดยุง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
3.8 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เชน แผนปายประกาศ, กระดาษเขียนโปสเตอร,
สี, พูกัน, ฟลมถายรูป, ผาเขียนปาย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
3.9 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแบบ เครื่องหมายเสื้อผากางเกง ถุงเทา รองเทา หมวก ฯลฯ สําหรับเจาหนาที่
อปพร. เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คนงานทั่วไป ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
73,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร แผนกรองแสง แปนพิมพ เมนบอรด เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม
คอมพิวเตอรฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
4. หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม
965,000
บาท
4.1 ประเภทคาไฟฟา
จํานวน
850,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชในหนวยงานอาคารสํานักงานของเทศบาล ศูนยการเรียนรูตําบลคลองตาคต
ศูนยบริการประชาชน คากระแสไฟฟาสาธารณะภายในหมูบ าน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
4.2 ประเภทคาโทรศัพท
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชา คาธรรมเนียม คาโทรศัพทพื้นฐาน รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการของ
เทศบาลตําบลคลองตาคต ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไปรษณี ย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา เชาตู ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิ น
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาล ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
4.4 ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
65,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต
รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ คาบริการสื่อสารงานทะเบียนราษฎร คาเคเบิล้ ทีวี คาเชาชองสัญญาณ
ดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
งบลงทุน
รวม 620,100 บาท
1. หมวดคาครุภัณฑ
รวม 320,100 บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
รวม
54,000 บาท
- คาเกาอี้นวม
จํานวน
9,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้นวม โครงขาทําจากเหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ํา
จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 450 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 18)
- คาโตะพับอเนกประสงค
จํานวน
36,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค ขนาดความกวาง 60 เซนติเมตร ความยาว 180 เซนติเมตร
สูง 75 เซนติเมตร หนาโตะผิวเคลือบโฟเมกา ขาโตะพับเก็บได จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 18)
- คาแทนบรรยายโพเดียม
จํานวน
9,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแทนบรรยายโพเดียม จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 18)
1.2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
รวม
37,100 บาท
- คาเครื่องสแกนเนอร
จํานวน
3,100 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอ ยกวา 4,800 x 4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําป พ.ศ. 2558
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 15)
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เปนเงิน 34,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึง่ หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มหี นวยความจํา แบบ L2 Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.5 GHz หรือ
2) ในกรณีที่มหี นวยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําป พ.ศ. 2558
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 16)
1.3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
รวม
24,000 บาท
- คามัลติมีเดียโปรเจคเตอร
เปนเงิน
24,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้
- เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
- ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True
- ขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา 2,500 ANSI Lumens
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 18)
1.4 ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
รวม
5,000 บาท
- คาตูทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้
- ตัวเครื่องทัง้ ภายนอกและภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม
- ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม ไรสารตะกั่ว
- มีอุปกรณควบคุมการเปด – ปด น้ํา
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
ตัง้ ตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 18)
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จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ เชน รถยนต รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา
เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
2. หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 300,000 บาท
2.1 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน
300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางของสํานักปลัดเทศบาล (รายจายที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งกอสราง) เชน งานปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน และสิ่งปลูกสราง
อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
งบเงินอุดหนุน
รวม
30,000
บาท
4. หมวดเงินอุดหนุน
รวม
30,000
บาท
- ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ เทศบาล ระดับอําเภอ
ใหแกเทศบาลตําบลบานสิงห ในการจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง ของเทศบาล
ตําบลระดับอําเภอ (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจฯ แลว)
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 28)
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รวม 3,703,400 บาท
งบบุคลากร
รวม 2,608,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม 2,608,000 บาท
1. หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวม 2,608,000 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,250,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ตามประกาศคณะกรรมการกลางของ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
1.3 ประเภทเงินประจําตําแหนง
จํานวน
42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
1.4 ประเภทคาจางลูกจางประจํา
จํานวน
376,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแกลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจางประจําป ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
1.5 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหแกลูกจางประจําผูมีสิทธิ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
1.6 ประเภทคาจางพนักงานจาง
จํานวน
850,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
ของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/76 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 ประกอบหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/22577 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
1.7 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของจางพนักงานจาง จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/76
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 ประกอบหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/22577 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน
2547 ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
งบดําเนินงาน
รวม 1,046,000 บาท
1. หมวดคาตอบแทน
รวม
496,000 บาท
1.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ที่สังกัดในหนวยงานนี้ที่ไดรับคําสัง่ ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
1.2 ประเภทคาเชาบาน
จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานแกพนักงานเทศบาลผูมิสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
1.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ในหนวยงานนี้ซึ่งมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือตามระเบียบ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) แกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
2. หมวดคาใชสอย
รวม
300,000 บาท
2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาธรรมเนียมและคาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ
การชําระภาษี คาจางเหมาบริการ และรายการอื่นที่มีลักษณะเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
2.2 ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด อื่น ๆ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ฯ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง หรือ
ผูที่ไดรบั คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
2.3 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร
ตู โตะ เกาอี้ ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
3. หมวดคาวัสดุ
รวม
240,000 บาท
3.1 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ ที่ใชแลวสิ้นเปลือง หมดสภาพไปเอง
เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิ๊บหนีบกระดาษ น้ํายาลบคําผิด แฟม กาว ที่เย็บกระดาษ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
3.2 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก
แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล เมาส แปนพิมพ แผนกรองแสง เมนบอรด หัวหรือแถบพิมพ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
3.3 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ และอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นทีจ่ ําเปนตองใชในราชการ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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รวม
10,000
บาท
4.1 ประเภทคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อและชําระคาบริการไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร
คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ เพื่อใชในการดําเนินงานของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
งบลงทุน
รวม 49,400 บาท
1. หมวดคาครุภัณฑ
รวม 49,400 บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
รวม 49,400 บาท
- คาตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จํานวน 4 ตู ๆ ละ 5,000.- บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 - 2561 หนา 20)
- คาเกาอี้พนักงาน
จํานวน
5,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,400.- บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 21)
- คาตูเหล็กเก็บเอกสาร 40 ชอง
จํานวน
9,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 2 ตู ๆ ละ 4,800 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 21)
- คาตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
จํานวน
9,200 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู ๆ ละ 4,600 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมมีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 - 2561 หนา 21)
- คาจัดซื้อโตะทํางาน แบบเหล็ก 4 ลิ้นชัก 4 ฟุต พรอมกระจก
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน แบบเหล็ก 4 ลิ้นชัก 4 ฟุต พรอมกระจก จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 - 2561 หนา 25)
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม
170,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม
170,000 บาท
หมวดคาใชสอย
รวม
170,000 บาท
1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คากําจัด
สิ่งปฏิกลู คาธรรมเนียม คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ ฯลฯ และรายจายอื่นที่มลี ักษณะเปนรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดอื่นๆ
จํานวน 150,000
2.1 โครงการฝกอบรม อปพร.
จํานวน 100,000
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการฝกอบรม อปพร.
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา
2.2 โครงการสั่งใช อปพร.
จํานวน
50,000
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสั่งใช อปพร.
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 32)

บาท
บาท
32)
บาท

- 82 แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

รวม 2,401,300 บาท
รวม 1,183,800 บาท
รวม 1,183,800 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จํานวน 781,500 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิไดรับ ตามประกาศคณะกรรมการกลางของ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และ เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
รับรองวาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
1.3 ประเภท เงินประจําตําแหนง
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานเทศบาลผูมสี ทิ ธิไดรับ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
1.4 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 240,300 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับ ปรุง คาตอบแทน ใหแกพนัก งานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
1.5 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม คาครองชีพชั่วคราวใหแกพนัก งานจางตามภารกิจ และพนัก งานจางทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
งบดําเนินงาน
รวม 1,080,000 บาท
1. หมวดคาตอบแทน
รวม 360,000 บาท
1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิ เ ศษ (เงิ นรางวั ล ประจํา ป ) สํ าหรั บ พนัก งานเทศบาล พนัก งานจา ง ตั้ ง จา ยจากเงิ นรายได
(กองการศึกษา)
1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ตอบแทนการปฏิ บัติ ง านนอกเวลาราชการให แ ก พนั ก งานเทศบาลและลู ก จ า งผู ไ ดรั บ คํ า สั่ ง
ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
1.3 ประเภทคาเชาบาน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
1.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
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รวม
330,000 บาท
2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมา คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ ปายประกาศ คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาถา ยเอกสาร คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา และ
รายการอื่นที่มีลัก ษณะเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริก าร คาจางเหมาบริก ารในการจัดพิม พวารสาร แผนพับ
ประชาสัมพันธ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
2.2 ประเภท รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รวม
200,000 บาท
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
จํานวน
70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขง ขัน คาใชจายในการแขงขันกีฬานัก เรียน
เยาวชนและประชาชน คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะฯ คาลงทะเบียนตางๆ สําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง หรือผูที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
2. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
จํานวน
90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คาจางเหมาอาหาร และอาหารวางพรอมน้ําดื่ม
คาจัดซุมอาหาร และซุมการละเลน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ตองใชในโครงการ ฯ คาจัดซื้อของขวัญ ของที่ระลึก
และของรางวัลสําหรับเด็ก คาเชาอุปกรณ คาเชาและ/จางเหมาเครื่องเลนสนาม(กลางแจง) สําหรับเด็กปฐมวัยและ
ผูเขารวมกิจกรรม คาจางเหมาตกแตงสถานที่ คาปายประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจาย
ตามโครงการ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 36)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
3. โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก เชน คาจางเหมาอาหาร และอาหารวางพรอมน้ําดื ่ม
กิจกรรมตางๆ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ตองใชในโครงการ ฯ คาจัดซื้อของขวัญ ของที่ระลึก และของรางวัลสําหรับ
เด็ก คาเชาอุปกรณ สําหรับเด็กและผูเขารวมกิจกรรม คาจางเหมาตกแตงสถานที่ คาปายประชาสัมพันธโครงการ
และคาใชจายอื่น ๆที่จําเปนตองจายตามโครงการ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 31)
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
4. โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เชน คาจางเหมาอาหาร และอาหารวาง
พรอมน้ําดื่ม กิจกรรมตางๆ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ตองใชในโครงการ ฯ คาจัดซื้อของขวัญ ของที่ระลึก และของ
รางวัล สํา หรั บ เด็ก คา เช าอุ ป กรณ สํา หรั บ เด็ก และผูเ ขา รว มกิ จ กรรม คา จา งเหมาตกแตง สถานที่ คา ปา ย
ประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายตามโครงการ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 36) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
2.3 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่น ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โตะ เกาอี้
ฯลฯ และทรั พย สิน อื่น ๆที่ ชํารุ ดตามความจํา เป นเพื่อใหส ามารถใชง านได ตามปกติ ตั้ งจ ายจากเงินรายได
(กองการศึกษา)
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รวม 390,000 บาท
3.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภท เครื่องเขียน แบบพิมพ หมึกพิมพตาง ๆ เชน กระดาษ ยางลบ คลิป
หนีบ น้ํายาลบคําผิด แฟม กาว ที่เ ย็บ กระดาษ แผน CD-R แผน CD-RW หมึก เครื่องพิม พ ฯลฯ ที่ใชแลว
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
3.2 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัส ดุอุป กรณไฟฟา และวิท ยุ เชน หลอดไฟฟา , สายไฟฟา ฯลฯ ตั้ง จายจากเงินรายได
(กองการศึกษา)
3.3 ประเภท วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ที่นอนเด็ก แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองการศึกษา)
3.4 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ อสิ่ง ของ วัส ดุ อุป กรณท างวิท ยาศาสตร และอุป กรณท างการแพทยตา ง ๆ เชน เวชภัณ ฑ
เคมีภัณฑ น้ํายาตางๆ แอลกอฮอล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
3.5 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน ตลับผาหมึก แถบพิมพ
หมึ ก เครื่ อ งพิ ม พ ค อมพิ ว เตอร แป น พิ ม พ เม า ส แผ น หรื อ จานบั น ทึ ก ข อ มู ล ฯลฯ ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได
(กองการศึกษา)
งบลงทุน
รวม 137,500 บาท
หมวดคาครุภัณฑ
รวม 137,500 บาท
1. ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน 30,300 บาท
- คาตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 21) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
- คาตูเหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 21) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
- คาจัดซื้อตูเก็บอุปกรณสื่อการเรียนการสอน
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บอุปกรณสื่อการเรียนการสอน จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตาม
ราคามาตรฐานครุ ภัณฑ (ปรากฏตามแผนพั ฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หน า 21) ตั้ งจ ายจากเงิ นอุ ดหนุ นทั่ วไป
(กองการศึกษา)
- คาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ
จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือ จํานวน 3 ตู ๆ ละ 2,500 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 21) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
- คาจัดซื้อเกาอี้พนักงาน
จํานวน 2,800 บาท
เพื่อจัดซื้อจัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 22) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
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จํานวน 62,000 บาท
- คาจัดซื้อเครื่องเลน CD/DVD
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลน CD/DVD จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,000 บาท ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมี ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 21) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
การศึกษา)
- คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนังขนาดใหญห นากวาง 24 นิ้วพรอมติดตั้ง จํานวน 10 ตัวๆ ละ 3,000 บาท
ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 22)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
- คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง
5) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟล ภาพเพลง และภาพยนต
6) ชองการเชื่อมตอแบบ AV , DVD Component
7) มีชองตอ Digital tuner (DVB - T2)
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 22) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
3. ประเภท ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 39,000 บาท
- คาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก
จํานวน 39,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก จํานวน 3 เครื่องๆละ 13,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) เปนเครื่องชั่งนาหนักแบบคานสมดุล (Machanical Balance) มีที่วัดสวนสูงในตัว
2) ชั่งไดขนาด 160 กิโลกรัม
3) สามารถชั่งไดละเอียดไมนอยกวา 100 กรัม
4) วัดสวนสูงไดระหวาง 75-195 เซนติเมตร
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 25) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
4. ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน 6,200 บาท
- คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
จํานวน 6,200 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจําป พ.ศ. 2558
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 16) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
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รวม 5,318,400 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,204,300 บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม 1,204,300 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จํานวน 653,900 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก , ครู ค.ศ.1 (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)
1.2 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 428,400 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง
ผูดูแลเด็ก ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ซึ่งสมทบสวนที่เกิน จากเงินอุดหนุน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 338,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 90,000 บาท (กองการศึกษา)
1.3 ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
จํานวน 122,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั ่วไป
ตําแหนงผูดูแลเด็ก ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ซึ่งสมทบสวนที่เกินจาก เงิน
อุดหนุน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 72,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 50,000 บาท (กองการศึกษา)
งบดําเนินงาน
รวม 2,402,100 บาท
1. หมวดคาตอบแทน
รวม 40,000 บาท
1.1 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)
2. หมวดคาใชสอย
รวม 1,097,600 บาท
2.1 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวม 1,007,600 บาท
1. จัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลคลองตาคต
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดจัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาผูเ รียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองตาคต และกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ ปนการพัฒนาและสงเสริมเด็กปฐมวัย ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 36) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
2. โครงการสงเสริมการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลคลองตาคต
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมสัม มนาและศึก ษาดูง านคณะกรรมการบริห ารศูนยฯ และบุคลากร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาจางเหมาอาหาร และอาหารวางพรอมน้ําดื่ม คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้ อของขวัญ
ของที่ระลึก คาเอกสารในการฝกอบรม คาเชาสถานที่ คาจางเหมารถโดยสารปรับอากาศ คาตอบแทนวิทยากร
คาปายประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายตามโครงการ ฯลฯ เปนตน (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 35) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

- 87 3. โครงการสงเสริมการเรียนรูสูโลกกวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํ า นวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมสง เสริม การเรียนรูนอกหองเรียน สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เชน คาจางเหมาอาหาร และอาหารวาง
พรอมน้ําดื่ม คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อของขวัญ ของที่ระลึก คาเอกสาร คาบัตรผานประตู คาลงทะเบียนและ
คา ธรรมเนี ย มต า งๆ ค า เช า สถานที่ ค า จ า งเหมารถโดยสารปรับ อากาศ ค าตอบแทนวิ ท ยากร ค า ป า ย
ประชาสัม พันธโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายตามโครงการ ฯลฯ เปนตน (ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 36) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
4. โครงการพัฒนามาตรฐานระดับปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองตาคต
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนามาตรฐานระดับปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองตาคต การ
รองรับการตรวจมาตรฐานการศึกษา จากหนวยงานภายใน และ ภายนอก เพื่อใหผานเกณฑมาตรฐานตามที่กําหนด
โดยจายเปน คาจางเหมาอาหาร และอาหารวางพรอมน้ําดื่ม คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อของขวัญ ของที่ระลึก
คาตอบแทนคณะกรรมการ คาปายประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายตามโครงการ
ฯลฯ เป น ต น (ปรากฏตามแผนพั ฒ นาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หน า 22) ตั้ ง จ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
(กองการศึกษา)
5. โครงการเพื่อปองกันฟนผุในเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลคลองตาคต
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปองกันฟนผุในเด็กกอนวัยเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองตาคต เชนกิจกรรมการดูแลสุขภาพในชองปาก การปองกันฟนผุ และกิจกรรมอื่นๆ
ที่เปนการพัฒนาและสงเสริมเด็กนักเรียน ฯลฯ เปนตน โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ค าวัสดุ
อุป กรณ คาตอบแทนวิท ยากร รายจายอื่นที่จําเปนตองจายตามโครงการ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒ นาสามป
พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 39) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
6. คาอาหารกลางวัน (โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา)
จํานวน 565,600 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 280 วัน อัตราคนละ 20 บาท จัดสรร 100%
ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนธรรมาธิปไตย จํานวน 34 คน
เปนเงิน 190,400 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบานหมอ จํานวน 19 คน
เปนเงิน 106,400 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดสําราญ
จํานวน 33 คน
เปนเงิน 184,800 บาท
รวม 86 คน
รวม 481,600 บาท
รวม 86 คน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 35)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 481,600 บาท และ อปท.สามารถพิจารณานําเงินรายไดสมทบเพิ่ม ตั้งจาย
จากเงินรายได 84,000 บาท (กองการศึกษา)
“ทั้งนี้ จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

- 88 7. คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 2,000 บาท/ป
โดยมีครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก จํานวน 6 คน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) “ทั้งนี้ จะเบิกจายได
ตอเมื่อไดรั บ การจัดสรรจากกรมสง เสริม ปกครองสว นทองถิ่น ” ตามหนัง สื อกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุ ด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.2 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุง รักษา วัส ดุครุภัณฑห รือทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในความดูแลศูนยพัฒนาเด็ก เล็ก เชน
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ หองน้ําของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มุงลวดและซอมแซมวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ เปนตน เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
3. หมวดคาวัสดุ
รวม 1,222,500 บาท
3.1 ประเภทคาอาหารเสริม (นม)
รวม 1,076,300 บาท
1) คาใชจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและร.ร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2558 ดังนี้
- คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 280 วัน จํานวนนักเรียน 86 คน เปนเงิน 177,470 บาท ขอตั้งไว 177,500 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปที่ 1 - ประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 260 วัน จํานวนนักเรียน 428 คน เปนเงิน 820,134 บาท ขอตั้งไว 820,200 บาท
( จํานวน 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน เวนวันเสาร – อาทิตย )
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 997,700 บาท และอปท.สามารถพิจารณานําเงินรายไดสมทบเพิ่ม ตั้งจายจาก
เงินรายได 78,600 บาท (กองการศึกษา)
“ ทั้งนี้ จะเบิกจายไดตอเมือ่ ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น ” ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2559
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 35)
3.2 ประเภทวัสดุการศึกษา
จํานวน 146,200 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก เชน
สื่อการเรียนรูดานรางกาย อารมณ , สังคม , สติปญ
 ญา สือ่ การเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย หนังสือนิทาน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 146,200 บาท (กองการศึกษา)
4. คาสาธารณูปโภค
รวม
42,000 บาท
4.1 ประเภทคาไฟฟา
จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการไฟฟาของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลคลองตาคต ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา)
4.2 ประเภทคาน้ําประปา
จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลคลองตาคต ตั้งจายจากเงินรายได
(กองการศึกษา)

- 89 งบเงินอุดหนุน
รวม 1,712,000 บาท
- ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
จํานวน 1,712,000 บาท
1. โครงการอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคลองตาคต
จํานวน 1,712,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปที่ 1 - ประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จัดสรร 100 % ของจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ดังนี้
1. โรงเรียนบานเกาะโพธิ์งาม จํานวน 31 คน
เปนเงิน 124,000 บาท
2. โรงเรียนวัดคงคาราม
จํานวน 75 คน
เปนเงิน 300,000 บาท
3. โรงเรียนธรรมาธิปไตย
จํานวน 167 คน
เปนเงิน 668,000 บาท
4. โรงเรียนบานหาดสําราญ จํานวน 84 คน
เปนเงิน 336,000 บาท
5. โรงเรียนวัดบานหมอ
จํานวน 71 คน
เปนเงิน 284,000 บาท
รวม 428 คน รวมเปนเงิน 1,712,000 บาท
“ ทั้งนี้จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น ” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2559
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

- 90 แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวม
382,500 บาท
งบดําเนินงาน
รวม
300,000 บาท
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
รวม
300,000 บาท
คาใชสอย
รวม
300,000 บาท
1. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดอื่นๆ
จํานวน 300,000 บาท
1.1 โครงการพัฒนาความรู อสม.
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการพัฒนาความรู อสม.
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 – 2560 หนา 39)
1.2 โครงการจัดหาน้ํายาเคมีและทรายกําจัดลูกน้ํา
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการจัดหาน้ํายาเคมีและทรายกําจัดลูกน้ํา
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 – 2560 หนา 39)
งบเงินอุดหนุน
รวม
82,500 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
82,500 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
รวม
82,500 บาท
1. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ใหแก อสม.
จํานวน 82,500 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสารณสุขมูลฐาน ใหแก อสม. จํานวน 11 หมูบานๆ ละ 7,500 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 - 2561 หนา 39)

- 91 แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
รวม
420,000
บาท
งบดําเนินงาน
รวม
420,000
บาท
หมวดคาใชสอย
รวม
420,000
บาท
1. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดอื่นๆ
จํานวน
420,000 บาท
1.1 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว
จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการศูนยพฒ
ั นาครอบครัว
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 31)
1.2 โครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและประชาชนในชุมชน
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและประชาชนในชุมชน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 31)
1.3 โครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ HIV
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ HIV
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 31)
1.4 โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานผูสูงอายุ
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการพัฒนาและศึกษาดูงานผูส ูงอายุ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 31)

- 92 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 1,210,000
บาท
งบดําเนินงาน
รวม 1,210,000
บาท
หมวดคาใชสอย
รวม 1,210,000
บาท
1. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดอื่นๆ
จํานวน
1,210,000 บาท
1.1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน และลูกจาง
จํานวน
300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานคณะผูบ ริหาร สมาชิก ผูนําชุมชน พนักงานและลูกจาง
โดยเทศบาลตั้งงบประมาณไดในอัตราไมเกินรอยละ 3 ของรายไดทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ตอง
นํามาจัดทํางบประมาณ ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.22/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
(รายไดปงบประมาณ 2557 = 38,874,952.15 บาท รอยละ 3 = 1,166,248.56 บาท)
ขอตั้งไว 300,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 20)
1.2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชนและ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
จํานวน
250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 255 – 2561 หนา 20)
1.3 โครงการจัดกิจกรรมการสรางพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการจัดกิจกรรมการสรางพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 30)
1.4 โครงการรณรงคและอบรมใหความรูดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการรณรงคและอบรมใหความรูดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 31)
1.5 โครงการอบรมเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.
ประเทศไทย)
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการอบรมเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 31)
1.6 โครงการสงเสริมแผนพัฒนาชุมชน จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสงเสริมแผนพัฒนาชุมชน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 34)
1.7 โครงการจัดทําประชาคมหมูบาน จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการจัดทําประชาคมหมูบาน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 34)

- 93 1.8 โครงการพัฒนาอาชีพและศึกษาดูงานกลุมสตรี จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพและศึกษาดูงานกลุมสตรี
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 42)
1.9 โครงการสงเสริม OTOP
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสงเสริม OTOP
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 42)
1.10 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตรประจําตําบล
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจําตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 43)
1.11 โครงการเกษตรปลอดภัย
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการเกษตรปลอดภัย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 43)
1.12 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 43)
1.13 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการรณรงคคัดแยกขยะ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 74)

- 94 -

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม 8,243,300
บาท
งบบุคลากร
รวม 4,064,000
บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
4,064,000 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จํานวน
950,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
120,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
1.3 ประเภทเงินประจําตําแหนง
จํานวน
144,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
1.4 ประเภทคาจางพนักงานจาง
จํานวน 2,700,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า จ างพนั ก งานจ า งทั่ วไป และพนั ก งานจ า งตามภารกิ จ ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
ของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
1.5 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
150,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น เพิ่ ม ค า ครองชี พ พนั ก งานจ า งทั่ ว ไปและพนั ก งานจ า ง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
ของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
งบดําเนินงาน
รวม 2,220,000
บาท
1. หมวดคาตอบแทน
รวม
380,000 บาท
1.1 ประเภทเงินคาเชาบาน
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกคาเชาบาน ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2528 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
1.2 ประเภทเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและครอบครัว ในหนวยงานนี้
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
1.3 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) แกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
2. หมวดคาใชสอย
รวม
450,000 บาท
2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คากําจัด
สิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียม คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการและรายจายอื่นที่มีลักษณะเปนรายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เชน ยานพาหนะและขนสง ครุภัณฑ ทรัพยสิน
เชน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑเครื่องมือชาง ถนนสายตางๆ ทอระบายน้ํา
และทรัพยสินอื่นๆ ตามความจําเปนรายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
2.3 ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน
คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ สําหรับพนักงานเทศบาลฯ ลูกจางประจํา พนักงานจาง หรือ
ที่ไดรับคําสัง่ ใหไปปฏิบัติราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
3. หมวดคาวัสดุ
รวม
1,390,000 บาท
3.1 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
จํานวน
80,000 บาท
เพื่อใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่ใชในงานราชการ เชน กระดาษตางๆ ปากกา ดินสอ สมุด
แฟม และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
3.2 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตาง ๆ เชน สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟประดับ และอื่นๆ ฯลฯ
ตามความจําเปน ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
3.3 ประเภทคาวัสดุกอสราง
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน แปรงทาสี สี ไมอัด ไมคราว ตะปู ลวด อิฐ หิน ทราย กรวด
ปูนซีเมนต หินคลุก หินผสมยางแอสฟลทตกิ สําเร็จรูป และอืน่ ๆ ฯลฯ ตามความจําเปน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
3.4 ประเภทคาวัสดุการเกษตร
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน มีด จอบ เสียม และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจําเปน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
3.5 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
80,000 บาท
เพื่อใชจายในการจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพปริ้นเตอร อิงคเจ็ท และ เลเซอร แผนซีดีรอม USB
สําหรับเก็บขอมูล และอื่น ๆ ฯลฯ ตามความจําเปน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นทีจ่ ําเปนตองใชในราชการ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
3.7 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่จําเปนตองใชในราชการ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
และอะไหลตางๆ ตามความจําเปน ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
3.8 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแบบ เครื่องหมายเสื้อผากางเกง ถุงเทา รองเทา หมวก ฯลฯ สําหรับเจาหนาที่ประจํา
รถขยะ คนงานทั่วไป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
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รวม

1,819,100

บาท
1. หมวดคาครุภัณฑ
รวม
469,100 บาท
1.1 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน
300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรัก ษาและปรับ ปรุง ครุภัณฑ ทรัพยสินตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร
รถยนต และอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
1.2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
จํานวน
89,100 บาท
- คาเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
30,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4core) หรือ
8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 6 MB สําหรับแบบ L3
Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยก โดยมีคุณลักษณะอยางใด อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา
1 GB หรือ
2) มี ห น ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู ภ ายในหน ว ยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
3) มี ห น ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู บ นแผงวงจรหลั ก แบบ Onboard
Graphics ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB
จํานวน 1 หนวย
- มีDVD –RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ration ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา
18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้ง ตามเกณฑ ร าคากลางและคุ ณลัก ษณะพื้นฐานครุภัณ ฑคอมพิว เตอร กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่ อสาร ประจําป พ.ศ. 2558 ตั้ ง จายจากเงินอุ ดหนุน ทั่วไป (กองชา ง) (ปรากฏตามแผนพัฒ นาสามป
พ.ศ. 2559 - 2561 หนา 24)
- คาเครื่องสํารองไฟ
จํานวน
9,300 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป พ.ศ. 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561
หนา 16)
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จํานวน
19,800 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบหมึก (Inkjet Printer) ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
9,900 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30 หนา/นาที
หรือ 10.2 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนา/นาที
หรือ 8.1 ภาพตอนาที
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A3, A4a Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป พ.ศ. 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 - 2561 หนา 23)
1.3 ประเภทครุภัณฑกอสราง
รวม
80,000 บาท
- คาเครือ่ งทดสอบหาคากําลังตานทานของคอนกรีตแบบไมทําลาย
จํานวน
38,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทดสอบหาคากําลังตานทานของคอนกรีตแบบไมทําลาย จํานวน 1 ชุด
ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 23)
- คาเครื่องวัดระยะทางดวยแสงเลเซอร
จํานวน
42,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางดวยแสงเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 23)
2. หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
1,350,000 บาท
2.1 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน
550,000 บาท
1. โครงการซอมแซมถนนหินคลุกภายในตําบลคลองตาคต จํานวน 11 หมูบาน
จํานวน
350,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหินคลุก จํานวน 1,000 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบล
คลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 44 )
2. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางของกองชาง (รายจายที่เกิดขึ้นเนื่องจาการปรับปรุงที่ดิน
หรือสิง่ กอสราง) เชน งานปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
2.2 ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 800,000 บาท
1. โครงการติดตั้งลําโพงไรสาย หมูที่ 2
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งลําโพงไรสาย หมูที่ 2 จํานวน 1 จุด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 29)
2. โครงการติดตั้งระบบเสียงไรสาย หมูที่ 3
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบเสียงไรสาย หมูท ี่ 3 จํานวน 1 แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 29)

- 98 3. โครงการทาสีอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดสําราญ จํานวน 80,000
บาท
เพื่อจายเปนคาทาสีอาคารเรียนศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานหาดสําราญ จํานวน 1 แหง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 28)
4. โครงการติดตั้งกระจกโคง (ตามจุดตางๆ ภายในตําบลคลองตาคต) จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งกระจกโคง (ตามจุดตางๆ ภายในตําบลคลองตาคต) ขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว จํานวน 30 จุด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 64)
5. โครงการทาสีอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลคลองตาคต จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาทาสีอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลคลองตาคต จํานวน 1 แหง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 28)
6. โครงการปรับปรุงซอมแซมหองสุขาสํานักงานเทศบาลตําบลคลองตาคต
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมหองสุขาสํานักงานเทศบาลตําบลคลองตาคตจํานวน 1 แหง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 28)
7. โครงการกอสรางโรงจอดรถภายในพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลคลองตาคต
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางโรงจอดรถภายในพื้นทีส่ ํานักงานเทศบาลตําบลคลองตาคต ขนาดไมนอยกวา 245 ตร.ม.
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 29)
งบเงินอุดหนุน
รวม 140,200 บาท
- ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 140,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองโพธาราม ใหแกเทศบาลเมืองโพธาราม ในการจัดทํา
ผังเมืองรวมเมืองโพธาราม เปนเงิน 140,175.31 บาท ตามหนังสือเทศบาลเมืองโพธาราม ดวนมาก ที่ รบ 52204/
ว 1101 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การตั้งงบประมาณดําเนินการและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองโพธาราม
ขอตั้งไว 140,200 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 64)

- 99 งานไฟฟาและถนน
รวม 4,189,900
บาท
งบลงทุน
รวม 3,851,200
บาท
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 3,851,200
บาท
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบานปาสวัสดิ์) หมูที่ 1
จํานวน
417,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (ซอยบ า นป า สวั ส ดิ์ ) ขนาดผิ ว จราจรกว า ง 2.50 เมตร
ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเปนพื้ นที่ ไมน อยกวา 300.00 ตารางเมตร และวางทอระบายน้ํ า
ดวยทอ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40X1.00 เมตร พร อมบอพั ก รวมความยาวไมน อย 120.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561 หนา 45)
2. โครงการกอสรางถนนลูกรัง/หินคลุกทางลงแมน้ํา (ปลายซอย 2) หมูที่ 2
จํานวน
76,000 บาท
เพื่ อ จา ยเป น ค าก อ สร า งถนนลูก รั ง /หิ น คลุ ก ทางลงแม น้ํ า (ปลายซอย 2) ขนาดผิ ว จราจรกว าง 2.50 เมตร
ยาว 80.00 เมตร ลูกรัง หนา 0.30 เมตร หินคลุก หนา 0.10 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 200 ตารางเมตร
และบดอัดแนน รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561 หนา 47)
3. โครงการติดตั้งหงสเหินที่เสาไฟฟา หมูที่ 3
จํานวน
96,000
บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งหงสเหินที่เสาไฟฟา จํานวน 8 ตน รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561 หนา 50)
4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังโรงเรียนวัดบานหมอ) หมูที่ 5
จํานวน
135,000
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังโรงเรียนวัดบานหมอ) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร
ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบล
คลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561 หนา 52)
5. โครงการติดตั้งเสาไฟฟาแรงต่าํ และติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง (ซอย 7 ดงขี้เหล็ก) หมูที่ 5
จํานวน
90,000
บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง (ซอย 7 ดงขี้เหล็ก) ติดตั้งเสาไฟฟาแรงต่ําขนาด
8.00 เมตร จํานวน 6 ตน พรอมติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 40 วัตต (โคมคู) จํานวน 6 จุด รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561 หนา 68)
6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบานนายโกศล จันทบูร) หมูที่ 6
จํานวน
382,500
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบานนายโกศล จันทบูร ) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร
ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 510 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบล
คลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561 หนา 54)
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จํานวน
262,500
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบานนางออน) ขนาดผิวจราจรกวาง2.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 350.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคต
กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 56)
8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 7) หมูที่ 7
จํานวน
146,250
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 7) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 195.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคต
กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 56)
9. โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต Overlay (ซอย 6) หมูที่ 7
จํานวน
112,500
บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต Overlay (ซอย 6) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร
ยาว 75.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 225.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลคลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 56)
10. โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสปอรตไลท หมูที่ 7
จํานวน
135,000
บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้ง เสาไฟฟาสปอรตไลท หมูที่ 7 เสาเหล็กปลอดสนิม ความสูง 9.00 เมตร ติดตั้งสปอรตไลท
ขนาด 400 วัตต จํานวน 4 ดวง/1 ตน รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 68)
11. โครงการกอสรางศาลาประชาคม หมูที่ 8
จํานวน
503,500
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางศาลาประชาคม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร คิดเปนพื้นที่
ไมนอยกวา 72 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 30)
12. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบหอถังเหล็ก หมูที่ 9
จํานวน
650,000
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางระบบประปาหมูบานแบบหอถังเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 10.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 69)
13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมกับวางทอระบายน้ํา (ซอย 8) หมูที่ 10
จํานวน
139,350
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมกับวางทอระบายน้ํา (ซอย 8) ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 125.00 ตารางเมตร และวางทอระบายน้ําดวยทอ PVC
ขนาด 10 นิ้ว ชั้น 5 จํานวน 12 ทอน และวางบอพักสําเร็จรูปจํานวน 4 บอ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบล
คลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 60)
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(ริมคลองชลประทานดานทิศตะวันตก – สะพานบานดอน) หมูที่ 11
จํานวน
705,600
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (ริมคลองชลประทานดานทิศตะวันตก – สะพานบานดอน)
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 1,176.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561 หนา 63)
งบเงินอุดหนุน
รวม
338,700
บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
338,700
บาท
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
รวม
338,700 บาท
1. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ และติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง (ซอยบานนายสมพงษ รุกเครือ) หมูที่ 6
จํานวน
46,500 บาท
เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง (ซอยบานนายสมพงษ รุกเครือ) ความยาว 155.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 68)
2. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ และติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง (ซอย 4) หมูที่ 7
จํานวน
62,100 บาท
เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง (ซอย 4) ความยาว 207.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 68)
3. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ (ซอย 13) หมูที่ 8 จํานวน
132,600 บาท
เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา (ซอย 13) ความยาว 295.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 68)
4. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ และติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง (บานปาพเยาว) หมูที่ 11
จํานวน
97,500 บาท
เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง (บานปาพเยาว) ความยาว 325.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561 หนา 69)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม
รวม
รวม

600,000 บาท
600,000 บาท
600,000 บาท

งบดําเนินงาน
หมวดใชสอย
คาใชสอย
- ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล
คาธรรมเนียม คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย คาจางเหมาบริการและรายจายอื่นที่มีลักษณะเป น
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได (กองชาง)
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งานบําบัดน้ําเสีย

รวม
รวม

1,573,100 บาท
งบลงทุน
1,573,100 บาท
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
1,573,100 บาท
1. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอยบานไพฑูรย – ซอยพิมาน) หมูที่ 2
จํานวน
31,400 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอยบานไพฑูรย – ซอยพิมาน) โดยใชทอ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø
0.40x1.00 เมตร จํานวน 19 ทอนและวางบอพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร จํานวน 1 บอ รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 47)
2. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอยหิมพาน) หมูที่ 2
จํานวน
122,100 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอยหิมพาน) โดยใชทอ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร
จํานวน 74 ทอน และวางบอพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร จํานวน 7 บอ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบล
คลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 47)
3. โครงการเทลานคอนกรีตและกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ค.ส.ล.
(ขางกําแพงวัดคงคารามดานทิศเหนือ) หมูที่ 3
จํานวน
540,200 บาท
เพื่อจายเปนคาเทลานคอนกรีตและกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ค.ส.ล. (ขางกําแพงวัดคงคารามดานทิศเหนือ)
แบงออกเปน 3 ชวง
ชวงที่ 1 เทลานคอนกรีต ขนาดกวาง 0.80 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ชวงที่ 2 เทลานคอนกรีต ขนาดกวาง 1.80 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ชวงที่ 3 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ค.ส.ล. กวาง 0.30 เมตร ยาวไมนอยกวา 140.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 50)
4. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําทั้งสองดาน (ตรงขามสหกรณ) หมูที่ 4
จํานวน
19,600 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ําทั้งสองดาน (ตรงขามสหกรณ) โดยใชทอ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร
จํานวน 10 ทอน รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได 10,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 9,600 บาท (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 51)
5. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ดานทิศตะวันออกทางรถไฟสายใต) หมูที่ 4
จํานวน 248,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา (ดานทิศตะวันออกทางรถไฟสายใต) โดยใชทอ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø
0.60x1.00 เมตร จํานวน 80 ทอน และวางบอพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 8 บอ พรอมซอมแซม
ถนนบริเวณวางทอดวยแอสฟลทติกคอนกรีต รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 51)

- 103 6. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ใตทางรถไฟ) หมูที่ 4 จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา (ใตท างรถไฟ) โดยใชทอ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร
จํานวน 6 ทอนและทิ้งหินใหญบริเวณปลายทอทั้งสองดานจํานวน 30 ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลคลองตาคตกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 51)
7. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําทั้งสองดาน (บานนางมณฑา) หมูที่ 5
จํานวน 34,600 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา (บานนางมณฑา) โดยใชทอ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40X1.00 เมตร
จํานวน 10 ทอน และวางบอพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60X0.60 เมตร จํานวน 1 บอ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบล
คลองตาคตกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 52)
8. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (บานนายสมนึก) หมูที่ 5 จํานวน 16,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ก อ สร า งวางท อ ระบายน้ํ า (บ า นนายสมนึ ก ) โดยใช ท อ PVC ชั้ น 5 ขนาด Ø 10.00 นิ้ ว
จํานวน 2 ทอน และวางบอพักสําเร็จรูป จํานวน 1 บอ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 52)
9. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอย 7) หมูที่ 10
จํานวน 365,400 บาท
เพื่อจายเปนค ากอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอย 7) โดยใชทอ ค.ส.ล. มอก.ชั้ น 3 ขนาด Ø 0.60X1.00 เมตร
พรอมบอพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80X0.80 เมตร จํานวน 20 บอ ระยะทางรวมไมนอยกวา 203.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 51)
10. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา (ซอยบานนางสมจิตต) หมูที่ 11
จํานวน
57,800 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ก อ สร า งวางท อ ระบายน้ํ า (ซอยบ า นนางสมจิ ต ต ) โดยใช ท อ ค.ส.ล. มอก.ชั้ น 3 ขนาด Ø
1.00X1.00 เมตร จํานวน 15 ทอน และถมดินหลังทอไมนอยกวา 135.00 ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบล
คลองตาคตกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 62)
11. โครงการติดตั้งระบบถังบําบัดน้ําเสีย (ดานหลังสํานักงานเทศบาลตําบลคลองตาคต)
จํานวน
90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบถังบําบัดน้ําเสีย (ดานหลังสํานักงานเทศบาลตําบลคลองตาคต) ขนาดความจุไมนอยกวา
1,500 ลิตร จํานวน 2 ใบ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลองตาคตกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 29)
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งานสวนสาธารณะ

รวม
200,000 บาท
งบลงทุน
รวม
200,000 บาท
หมวดคาครุภัณฑ
รวม
200,000 บาท
ประเภทครุภัณฑกีฬา
จํานวน
200,000 บาท
1. โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 4 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 4 จํานวน 8 ชุด รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบล
คลองตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมี
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 41)
2. โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 7 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 7 จํานวน 8 ชุด รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลคลอง
ตาคตกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย ตั้งตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 41)

- 105 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 399,000 บาท
งบดําเนินการ
รวม 399,000 บาท
คาใชสอย
รวม 300,000 บาท
- ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
1. โครงการแขงขันกีฬาพื้นบานตานยาเสพติด
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกีฬาพื้นบานตานยาเสพติด โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอุป กรณก ารกีฬา คาวัส ดุอุป กรณตาง ๆ คาวัส ดุโ ฆษณาและเผยแพร คาใชจาย
ในพิธีเ ปด -ปด การแขง ขัน คาตอบแทนกรรมการผูตัดสิน เงินสนับ สนุน และ/หรือเงินรางวัล ของรางวัลการ
แขงขันและกรรมการตัดสิน คาถวยรางวัล คาเหรียญรางวัล คาจางเหมาบริการ คาพาหนะและขนสง คาเวชภัณฑ
ฯลฯ คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของและจําเปนตองจายตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561
หนา 31) ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)
คาวัสดุ
รวม
99,000 บาท
- ประเภทวัสดุอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน
จํานวน 99,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา และจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาใหกับ หมูบานใน
เขตเทศบาลตําบลคลองตาคต เพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและออกกําลัง กายของประชาชน เชน ลูกฟุตบอล ลูก
วอลเลยบอล ไมแบดมินตัน ลูกปงปอง ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 41) ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองการศึกษา)
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
รวม 1,027,500 บาท
งบดําเนินการ
รวม 1,000,000 บาท
คาใชสอย
- ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน 1,000,000 บาท
1. คาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีตางๆ และจัดงานวันสําคัญทางศาสนาและทางราชการ
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ งานประเพณีตางๆ งานวัฒนธรรมทองถิ่น วันสําคัญ
ทางศาสนาที่เ ทศบาลจัด เชน วันมาฆบูชา วันเขาพรรษา วันวิส าขบูชา วัน อาสาฬหบูช า และวัน สํา คัญ ทาง
ศาสนา ฯลฯ หรือจัดรวมกับ ชุม ชน อําเภอ จัง หวัด สภาวัฒ นธรรม หรือหนวยงานอื่นๆ เชน งานประเพณี แห
เทียนเขาพรรษา งานประเพณีล อยกระทง งานตัก บาตรพระ งานประเพณีส งกรานต งานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีฯ เปนตน ดังรายการใชจายจัดงานตางฯที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องลักษณะงานนั้นๆ ทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยจายกันไดดังนี้
- คาใชจายในพิธีการทางศาสนาเปนเครื่องไทยทาน คาปจจัยถวายพระ
- คาอาหารถวายพระ คาดอกไม ธูปเทียน ฯลฯ
- คาเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมีเกียรติและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในงาน
- คามหรสพและการแสดงอื่นๆ
- คาวัสดุหรือคาจางตกแตงสถานที่และเวทีการแสดง
- คาเชาเต็นท
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- คาของขวัญ ของรางวัล
- คาใชจายในการจัดงานอื่นๆที่จําเปน
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561 หนา 37)
2. โครงการประเพณีสงกรานต วันครอบครัว และวันผูสูงอายุ
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการประเพณีสงกรานต โดยจายเปนคาใชจายในพิธีการทางศาสนา
คามหรสพ และ/หรือการแสดง คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ปายประชาสัมพันธ คาซื้อและ/
จางวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่จําเปนตองใช คาตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง เครื่อ งปนไฟ เวที
คาอุปกรณจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบาน คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จําเปนตองจาย ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 – 2561 หนา 38)
3. โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบัน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี ปกปองสถาบันของชาติ (กิจกรรมตาม
นโยบายของรัฐบาล) โดยเฉพาะสถาบันกษัตริย ซึ่งเปนสถาบันของชาติอันเปนศูนยรวมแหงความเปนชาติและความ
สามัคคีของคนในชาติ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหรือสนับสนุนโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
และใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรม กิจกรรมศูนยปรองดองสมานฉันทระดับทองถิ่น มารวมงานรัฐพิธี และ
พระราชพิธีตางๆ โดยจา ยเปนคา อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา จางเหมาพาหนะ และคา ใชจ า ยที่
จําเปนตองจายตามโครงการ ตามหนัง สือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561
หนา 37)
4. โครงการสงเสริมสืบสานประเพณีของชุมชนคนไทยเชื้อสายมอญ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมสีบสานประเพณี การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ชาวรามัญตําบลคลองตาคต เชน คาจางเหมาพาหนะ คาใชจายในพิธีการทางศาสนา คามหรสพ และ/หรือการ
แสดง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง และรายจายอื่นที่
จํ า เป น ต อ งจ า ยตามโครงการ ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได (กองการศึ ก ษา) (ปรากฏตามแผนพั ฒ นาสามป
พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 38)
5. โครงการจัดงานแขงขันเรือยาวประเพณี
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานแขงขันเรือยาวประเพณี โดยจายเปนคาใชจายในพิธี
การทางศาสนา เงิ น สนั บ สนุ น เรื อ ที่ เ ข า ร ว มการแข ง ขั น (ค า ลากจู ง ) ค า มหรสพ ค า วั ส ดุ ไ ฟฟ า และวิ ท ยุ
คาวัสดุโ ฆษณาและเผยแพร ปายประชาสัมพันธ คาซื้อและจางวัสดุ อุป กรณตางๆ ที่จําเปนตองใช คาตกแตง
สถานที่ คาเชาเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง เครื่องปนไฟ เวที คา เครื่อ งดื่ม และคา ใชจา ยอื่น ๆ ฯลฯ ที่
จําเปนตองจาย ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 38)
6. โครงการสงเสริมและอนุรักษดนตรีไทย
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมดานจริยธรรม การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย ภายในเขตเทศบาล
เชน จายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิท ยากร คา ตอบแทนกรรมการตัด สิน การ
ประกวดตางๆ และรายจายอื่นที่จําเปนตองจายตามโครงการ ตั้ง จายจากเงิ นอุดหนุนทั่วไป (กองการศึก ษา)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 38)
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฝกอบรมเยาวชนและบรรพชาสามเณร ภาคฤดูรอน เชน คาใชจายในพิธี
การทางศาสนาเปนเครื่องไทยทาน คาปจจัยถวายพระ คาอาหารถวายพระ คาดอกไม ธูปเทียน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง และรายจายอื่นที่จําเปน ตองจายตาม
โครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 37)
8. โครงการสงเสริมสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลคลองตาคต
จํานวน 20,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ ายในการจั ด กิ จ กรรมสง เสริ ม ส ง เสริ ม สภาวั ฒ นธรรมในเขตเทศบาลตํ า บลคลองตาคต
การอนุ รัก ษ ศิล ปวัฒ นธรรมและภูมิ ปญ ญาท องถิ่นชาวไทย ชาวรามั ญ ตํา บลคลองตาคต เชน คา ศึก ษาดู ง าน
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตง สถานที่ คาเชา เครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง และรายจายอื่นๆ
ที่จําเปนตองจายตามโครงการ ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561
หนา 37) (กองการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน
รวม
27,500 บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน
จํานวน 27,500 บาท
- ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
จํานวน 27,500 บาท
เพื่ อจ ายเป นเงิน สนั บ สนุน โครงการขอรับ เงิ นอุ ดหนุน เพื่ อดํ าเนิน โครงการเผยแพร ศิล ปวั ฒ นธรรมประเพณี
และการจัดงาน “ทองเที่ยวราชบุรี ของดีเ มืองโอง ป 2559” อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จํา นวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอโพธาราม ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินโครงการ
เผยแพรศิล ปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน “ทองเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอง ป 2559” (จะดําเนินการได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจฯแลว)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 38)
เพื่อจายเปนเงินสนับ สนุนโครงการขอรับ เงินอุดหนุนเพื่อดําเนินโครงการสง เสริม การทองเที่ยวโพธาราม
ประจําป พ.ศ.2559 อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จํา นวน 12,500 บาท เพื่อจายเปนคาอุดหนุนใหกับ ที่ทํา
การปกครองอําเภอโพธาราม ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินโครงการสงเสริมการทองเที่ยวโพธาราม
ประจําป พ.ศ.2559 อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรบั ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจฯแลว)
ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนา 38)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงาน

แผนงาน
แผนงาน
สรางความ
สังคม
เขมแข็งของ
สงเคราะห
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
เงินสํารองจาย
รายจายตามขอผูกพัน
- คาใชจายในการจัดการจราจร
- คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล
- เงินสมทบกองทนหลักประกันสุขภาพ
บําเหน็จ/บํานาญ เงินสมทบ กบท.
งบบุคลากร เงินเดือน
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/
(ฝายการเมือง)
รองนายกเทศมนตรี
คาตอบแทนประจําตําแหนง

200,000
140,000
200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000
42,500
260,000
600,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

696,000

-

-

-

-

-

-

-

นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

-

120,000

-

-

-

-

-

-

-

-

120,000

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000
1,500,000
4,050,000
90,000
182,000
569,000
20,000
2,100,000
150,000

-

1,435,400
72,000
42,000
668,700
170,000

-

-

-

950,000
120,000
144,000
2,700,000
150,000

-

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบกลาง

งบกลาง

เงินเดือน
(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี
เงินคาตอบแทนเลขานุการ
นายกเทศมนตรี
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

-

-

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน
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แผนงาน
แผนงาน
งบกลาง

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

-

940,000
7,000
106,000

-

300,000
20,000

-

-

-

35,000
80,000
610,000

20,000

20,000
60,000
80,000

-

-

-

-

60,000

-

-

-

-

510,000

150,000

1,207,600

-

300,000

-

140,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบ
ดําเนินงาน

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแกอปท.
คาเบี้ยประชุม
คาเชาบาน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการฯ
รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน

แผนงาน
แผนงาน
สรางความ
สังคม
เขมแข็งของ
สงเคราะห
ชุมชน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

-

-

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน
300,000
20,000

-

-

-

60,000
750,000

-

-

-

-

300,000

420,000

1,210,000

100,000

1,300,000

-

-

-

200,000

-
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-

แผนงาน
แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

200,000
70,000
30,000
50,000
60,000
810,000
150,000
40,000
20,000
173,000
850,000
20,000
40,000
65,000
-

-

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
แผนงาน
สรางความ
สังคม
เขมแข็ง
สงเคราะห
ของชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบ
ดําเนินงาน

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
อาหารเสริม (นม)
วัสดุการศึกษา
วัสดุอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน
คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา
คาโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
คาน้ําประปา

-

150,000
20,000
40,000
150,000
30,000
1,076,300
146,200
36,000
6,000

-

-

-

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

80,000
150,000
100,000
100,000
800,000
50,000
30,000
80,000
-
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99,000
-

แผนงาน
แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
แผนงาน
สรางความ
สังคม
เขมแข็ง
สงเคราะห
ของชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบลงทุน

คาครุภัณฑ

คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง
งบ
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ครุภัณฑกอสราง
ครุภัณฑกีฬา
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง

-

103,400
37,100
24,000
5,000
200,000
-

-

30,300
6,200
62,000
39,000
-

-

-

-

89,100
80,000
200,000
300,000
6,224,300

-

-

300,000

-

-

-

-

-

550,000

-

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือ
องคกรเอกชนฯ
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

-

30,000

-

-

-

-

140,200

-

-

-

-

-

1,712,000
-

82,500
-

-

-

338,700

27,500
-

-
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