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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปางมะค่า
อาเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 99,803,070 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

16,781,513

บาท

งบบุคลากร

รวม

9,592,900

บาท

รวม

3,958,560

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรี 28,800 บาท ต่อเดือน จานวน 1
อัตรา จานวน 12 เดือน รองนายกเทศมนตรี 15,840 บาท ต่อเดือน
จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554(ข้อ 8
) (สานักปลัด)

915,840

บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี 6,000 บาท ต่อ
เดือน จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน และรองนายกเทศมนตรี 4,500
บาท ต่อเดือน จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
(ข้อ 8) (สานักปลัด)

234,000

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่งนายกเทศมนตรี 6,000 บาท
ต่อเดือน จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน และรองนายก
เทศมนตรี 4,500 บาทต่อเดือน จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ข้อ 8) (สานักปลัด)

234,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

จานวน
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 10,080 บาท ต่อ
เดือน จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี 7,200 บาท ต่อเดือน จานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
(ข้อ 8) (สานักปลัด)

293,760

บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล 15,840 บาท ต่อ
เดือน จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน รองประธานสภา
เทศบาล 12,960 บาทต่อเดือน จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน และ
สมาชิกสภาเทศบาล 10,080 บาทต่อเดือน จานวน 16 อัตรา จานวน 12
เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ข้อ 8) (สานักปลัด)

2,280,960

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

5,634,340

บาท

จานวน

3,555,280

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษ เงินเพิ่มสาหรับคุณวุฒิให้แก่
พนักงานและจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับเงินประจาตาแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับอยู่ (สานักปลัด)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งปลัด รองปลัด หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัด)

193,200

บาท

308,520

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ/หรือค่าตอบแทนที่ได้รับพิเศษ(ร้อยละ 3-5
) สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ/หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สานัก
ปลัด)

1,413,020

บาท

164,320

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่
พนักงานเทศบาล (สานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม และ/หรือเงินประโยชน์ตอบแทนพิเศษอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สานักปลัด)

จานวน
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งบดาเนินงาน

รวม

4,850,773

บาท

รวม

205,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0809.3/833 ลว
. 23 พ.ค. 57 และเงินค่าตอบแทนเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่ง
ขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตามแนวทางหนังสือ กจ.กพ.และ ก.อบต
.ที่ 0809.1/ว739 ลว. 13 พ.ค. 2546 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการ และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803
/ว1125 ลว. 4 ก.ค. 57 (สานักปลัด)

100,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ข้อ 5) (สานักปลัด)

จานวน

15,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง (สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ (สานักปลัด)

จานวน

50,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล นายก
เทศมนตรี และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ (สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

รวม

2,944,773

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกให้
กระทากิจกรรม ต่าง ๆ ที่เทศบาลไม่สามารถดาเนินการ จัดทาได้ เช่น ค่า
จ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าจ้างทาวารสารค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ฯลฯ (สานักปลัด)

1,269,773

บาท

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- ค่ารับรอง ตั้งไว้
45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่าย
อื่นซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษา ดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล (สานักปลัด)
- ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท. กับอปท.หรือ อปท.กับหน่วย
งานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (สานักปลัด)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ งานพิธีทางศาสนา และงาน
ประเพณีต่าง ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสาคัญ ของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรับเสด็จเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์และ
งานรัฐพิธี ต่างๆ เช่น งานวันปิยมหาราช (23ตุลาคม ของทุกปี) วันสาคัญ
อื่นๆ และงานประเพณีต่างๆเช่น ค่าพานพุ่ม ค่าพวงมาลา ค่าเครื่อง
สักการบูชา ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริมกิจกรรมร่วมงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จาเป็น ที่อยู่ในประเภทนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในงานพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ
เป็นต้น (สานักปลัด)

130,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

500,000

บาท

400,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จัดซื้อของขวัญ ของรางวัลเงินรางวัลหรือจ่ายเป็น
เงินรางวัล ค่าพวงมาลัยฯลฯ ในวันสาคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมงานที่เกี่ยว
ข้อง (สานักปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน รวมทั้งค่าลงทะเบียนต่างๆ สาหรับพนักงานเทศบาล คณะผู้
บริหารและสมาชิกรวมทั้งผู้ที่ ได้รับคาสั่งให้ไปราชการ
(สานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือการเลือกตั้งตามนโยบายรัฐบาล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที่ 133 โครงการที่ 1
(สานักปลัด)

จานวน
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100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธัน จานวน
วามหาราช
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระเกียรติวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาครบรอบ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ
ธงตราสัญลักษณ์ เสาธงประดับอาคารสานักงาน จัดทาฉากเวทีถวายพระ
พรชัยมงคล พร้อมประดับดอกไม้ ค่าจ้างเหมาจัดทาพลุเฉลิม
พระเกียรติ ค่าจ้างเหมาประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ ค่าจ้างเหมาจัดทา
อาหารและเครื่องดื่มถวายพระ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรายจ่ายอื่น ๆ
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 134 โครงการที่ 5
(สานักปลัด)
โครงการจัดงานวันเทศบาลประจาปี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล ประจาปี พ.ศ. 2560
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 148 โครงการที่ 6
(สานักปลัด)
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์บริการ
ร่วม (One Stop Service) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการดาเนิน
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 153 โครงการที่ 22
(สานักปลัด)
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกจัดกิจกรรมการให้บริการเทศบาลเคลื่อน
ที่ ประจาปี 2560 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
หน้า 150 โครงการที่ 11 (สานักปลัด)
โครงการเทศบาลสีขาว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสีขาวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ใน
การดาเนินโครงการโครงการเทศบาลสีขาว ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 153 โครงการที่ 24 (สานักปลัด)
โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
ประจาปี 2560 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
หน้า 135 โครงการที่ 4 (สานักปลัด)
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรของเทศบาลเมืองปางมะค่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศบุคลากร ของเทศบาลเมือง
ปางมะค่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการดาเนินโครงการปฐมนิเทศ
บุคลากร ของเทศบาลเมืองปางมะค่า ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้า 153 โครงการที่ 23 (สานักปลัด)
โครงการประเมินแบบสารวจความพึงพอใจของราษฎรในการให้บริการ ใน
เขตพื้นที่ตาบลปางมะค่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการดาเนินการประเมินสารวจความพึงพอใจของ
ราษฎรในการให้บริการในเขตพื้นที่ตาบลปางมะค่า ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 147 โครงการที่ 4 (สานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง ประจาปี 2560
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม สาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงาน
จ้าง เทศบาลเมืองปางมะค่า ประจาปีงบประมาณ 2560 ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 149 โครงการที่ 9 (สานักปลัด)

จานวน

50,000

บาท

โครงการพัฒนาระบบบริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า

จานวน

20,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
จานวน
.2540
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าว
สารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการดาเนิน
โครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 149
โครงการที่ 8 (สานักปลัด)

20,000

บาท

โครงการอินเตอร์เน็ตตาบลเพื่อประชาชนประจาเทศบาลเมืองปางมะค่า

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการพัฒนาระบบบริการของเทศบาลเมือง
ปางมะค่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 123 โครงการที่ 1
(สานักปลัด)
โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้บุคลากรส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2560
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้บุคลากรส่วน
ท้องถิ่น ประจาปี 2560 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
หน้า 149 โครงการที่ 10 (สานักปลัด)
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์ เสาธงประดับอาคารสานักงาน จัดทาฉากเวทีถวายพระพรชัย
มงคล พร้อมประดับดอกไม้ ค่าจ้างเหมาจัดทาพลุเฉลิม พระเกียรติ ค่าจ้าง
เหมาประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร และเครื่องดื่ม
ถวายพระ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 134 โครงการที่ 6 (สานัก
ปลัด)
โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2560
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2560
เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ
พนักงานจ้างเทศบาลเมืองปางมะค่า และสร้างความสามัคคีในตาบลปาง
มะค่า ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 147
โครงการที่ 3 (สานักปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอินเตอร์เน็ตตาบลเพื่อ
ประชาชนประจาเทศบาลเมืองปางมะค่า ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที่ 109 โครงการที่ 1 (สานักปลัด)

จานวน
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ
เช่น วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (สานักปลัด)

80,000

บาท

รวม

805,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกเครื่องโทรสาร ปากกา ดินสอ ตู้เอนก
ประสงค์ โทรศัพท์สานักงาน ค่าเครื่องสเปรย์หอมอัตโนมัติ เก้าอี้หอ
ประชุม พัดลม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ สาหรับใช้ในกิจการ
งานเทศบาลเมืองปางมะค่า และอื่น ๆ (สานักปลัด)

จานวน

180,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ ตลับแยก
สายไฟและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น
แปรงขัดพื้น ถังน้า แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ และอื่น ๆ ที่
เข้ารายจ่ายประเภทนี้ (สานักปลัด)

จานวน

100,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ อิฐ หิน ทราย ฯลฯ (สานักปลัด)

จานวน

30,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะ เช่น ยางนอก
ยางใน อะไหล่รถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียนฯลฯ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ (สานักปลัด)

จานวน

50,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์นั่งส่วน
กลางและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย น้ามัน
เบนซิน แก๊สโซฮอล 95 น้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล 91 น้ามัน
ดีเซล น้ามันเครื่อง จาระบี และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (สานักปลัด)

250,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย
ประกาศต่าง ๆ กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(สานัก
ปลัด)

50,000

บาท

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย
วัสดุเพาะชา ผ้าใบ พลาสติก สารเคมี ป้องกันกาจัดศัตรูพืช อุปกรณ์
ต่างๆ (สานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ เมาส์ แป้น
พิมพ์ แผ่นซีดี/ดีวีดี หรือจานบันทึกข้อมูล และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ (สานักปลัด)

จานวน

50,000

บาท

วัสดุสารวจ
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม และอื่น ๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ (สานักปลัด)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใด ๆ สาหรับใช้
ในกิจการงานเทศบาลเมืองปางมะค่า (สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

รวม

896,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับอาคารสานักงาน อาคารสานักงานอื่น ๆ ของ
เทศบาลเมืองปางมะค่า ไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตาบลปางมะค่า (สานัก
ปลัด)

600,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบประปาอาคารสานักงานเทศบาลเมืองปาง
มะค่า (สานักปลัด)

จานวน

36,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์อาคารสานักงานเทศบาลเมือง ปาง
มะค่า (สานักปลัด)

จานวน

30,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร เค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ (สานักปลัด)

จานวน

50,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต ค่าต่อ
สัญญาณ/อื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการจด
ทะเบียน Domain name สาหรับเว็บไซต์เทศบาลเมืองปางมะค่าและค่า
สื่อสารดังกล่าว ที่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายนี้ (สานักปลัด)

จานวน

180,000

บาท

รวม

2,222,840

บาท

รวม

486,240

บาท

จานวน

16,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 3 ตัว จัดหาราคาตามท้อง
ตลาด (สานักปลัด)
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ตู้เหล็กเก็บเอกสารสี่ลิ้นชัก

จานวน

24,240

บาท

จานวน

7,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

299,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

1,736,600

บาท

จานวน

340,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสี่ลิ้นชัก จานวน 4 ตู้ จัดหาราคา
ตามท้องตลาด (สานักปลัด)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จานวน 1 เครื่อง จัดหาตามราคา
ท้องตลาด (สานักปลัด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องดิจิตอล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล จานวน 1 ตัว ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 20.2 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย เลนส์ 3 ตัว ดังนี้
ตัวที่ 1 ระยะโฟกัสไม่น้อยกว่า 10 -18 มม.
ตัวที่ 2 ระยะโฟกัสไม่น้อยกว่า 50 มม.
ตัวที่ 3 ระยะโฟกัสไม่น้อยกว่า 20 - 200 มม.
แบตเตอรี่ กริ๊ปพร้อมแบตเตอรี่ 1 ตัว หน่วยเก็บความ
จา (Memory Card )ไม่น้อยกว่า 32 จิกะไบต์ ขาตั้งกล้องจานวน 1
อัน พร้อมกระเป๋า จัดหาตามราคาท้องตลาด (สานักปลัด)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โครงการจัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ หมู่ 1 บ้านศรีไพศาล โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1. เต้นท์ ขนาด 5 X 12 ม. 4 จั่ว เสา 8 ต้น จานวน 4 หลัง ๆละ
35,500 บาท
2. โต๊ะ ขนาด 1.20 ม.พร้อมผ้าคลุม จานวน 30 ชุด ๆละ 1,900 บาท
3. เก้าอี้ น้าหนัก 2.2 ก.ก เกรด A จานวน 400 ตัวๆละ 250 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 128 โครงการที่ 1
(สานักปลัด)

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ (สานักปลัด)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่7 บ้านวังปลาอ้าว
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมูที่ 7 บ้านวัง
ปลาอ้าวจานวน 1 ระบบ ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด ปราก
ฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 70 โครงการที่
(สานักปลัด)
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จานวน

340,000

บาท

จานวน

442,000

บาท

จานวน

614,600

บาท

รวม

115,000

บาท

รวม

115,000

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าพุทรา ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อสนับ
สนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าว
สาร การซื้อ การจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือที่ กพ. 74501/ว
232 ลว.22 เมษายน 2559 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (สานักปลัด)

15,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

661,200

บาท

รวม

271,200

บาท

รวม

271,200

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ประจาปี ตามตาแหน่งและอัตรา ที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัด)

271,200

บาท

รวม

390,000

บาท

รวม

55,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

โครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านเขาพริกไทย
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18
บ้านเขาพริกไทย จานวน 1 ระบบ ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่า
กาหนด ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 71
โครงการที่ 7 (สานักปลัด)
โครงการปรับปรุงห้องทางานผู้บริหารเทศบาลเมืองปางมะค่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าในการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ห้องทางานผู้บริหาร
เทศบาลเมืองปางมะค่า และรายจ่ายๆอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปราก
ฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 154 โครงการ
ที่ 1 (สานักปลัด)
ปรับปรุงสานักงาน (กองคลัง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าในการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ห้องทางานกองคลังและ
รายจ่ายๆอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 154 โครงการที่ 1 (สานักปลัด)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อาเภอขาณุวรลักษบุรี ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนงบ
ประมาณกิจกรรมของอาเภอในกิจกรรมจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณี
ท้องถิ่น ตามหนังสือ กพ.0418.1/ว 1588 ลว.29 เมษายน 2559
เรื่อง โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (สานักปลัด)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป (สานักปลัด)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ได้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (สานักปลัด)

จานวน

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สานักปลัด)

จานวน

10,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ (สานักปลัด)

จานวน

5,000

บาท

รวม

260,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น
ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษา ดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล (สานักปลัด)
2. ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท.หรือ อปท. กับหน่วย
งานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (สานักปลัด)

10,000

บาท

10,000

บาท

35,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กระทาการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา ค่าจัดทา
วารสาร ค่าเบี้ยประกันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เข้ากับค่าใช้จ่ายประเภท
นี้ (สานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้
สนามบิน รวมทั้งค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สาหรับพนักงานเทศบาล คณะผู้
บริหารและสมาชิกรวมทั้งผู้ที่ได้รับคาสั่งให้ไปราชการ (สานักปลัด)
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนและการประชาคมสู่การพัฒนา จานวน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนและการประชาคมสู่การพัฒนาท้องถิ่น (สานักปลัด) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 133 โครงการที่ 2)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ
เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (สานักปลัด)

5,000

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม หมึกเครื่องโทรสาร ปากกา ดินสอ เก้าอี้ทางาน ตู้
อเนกประสงค์ โทรศัพท์สานักงาน ค่าเครื่องสเปรย์หอมอัตโนมัติ เก้าอี้หอ
ประชุม พัดลม และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ สาหรับใช้ในกิจการงาน
เทศาลเมืองปางมะค่า และอื่น ๆ (สานักปลัด)

75,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย
ประกาศต่างๆ กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ (สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อ
เนื่องเมาส์แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี/ดีวีดี หรือจาน บันทึกข้อมูล และอื่น ๆ ที่
เข้าประเภท รายจ่ายนี้ (สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

รวม

4,795,880

บาท

รวม

3,489,300

บาท

รวม

3,489,300

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง) กองคลัง

2,705,880

บาท

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

บาท

บาท
35,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนแก่พนักงาน
เทศบาล รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ตามที่ระเบียบกฎหมาย
กาหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง) กองคลัง

จานวน

24,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
สาหรับจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง) กองคลัง

จานวน

78,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง) กองคลัง

636,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนแก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ตามที่ระเบียบ
กฎหมาย (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง) กองคลัง

45,420

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

1,283,000

บาท

รวม

85,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

22,000

บาท

รวม

890,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กระทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดาเนินการเองได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ
ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)กองคลัง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จานวน

500,000

บาท

50,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องในการไปราชการในการอบรม สัมมนาดูงาน และทัศนะศึกษา
ของพนักงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)กอง
คลัง
โครงการจัดทา/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จานวน

300,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าดาเนินงานโครงการจัดทา/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ด้านการสารวจ ข้อมูลภาคสนาม ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ
รายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 151 โครงการที่ 14) กองคลัง
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
จานวน

20,000

บาท

20,000

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจาปี)ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างฯที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดราชการและภารกิจอื่นๆ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง)กองคลัง
ค่าเช่าบ้าน
สาหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง)กองคลัง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานทีมีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)กองคลัง
ค่าใช้สอย

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ประจาปี 2560 เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็น และเกีี่ยวข้องใน
โครงการเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 151 โครงการที่ 13) กอง
คลัง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในความรับ
ผิดชอบของกองคลังที่ชารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ให้กลับมาใช้
งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง)กองคลัง
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานสาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
คลัง เช่น กระดาษ ปากกา ตรายาง แบบพิมพ์ฯลฯ (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)กองคลัง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปลั๊กไฟ สายไฟ ตลับแยก
สายไฟ และอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)กองคลัง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะ เช่น ยาง
ใน ยางนอก แบตเตอรี่ และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)กองคลัง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์นั่งส่วน
กลาง (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)กองคลัง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย
ประกาศต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทนี้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง)กองคลัง
วัสดุคอมพิวเตอร์
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอ
ฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)กอง
คลัง
วัสดุอื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภท (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง)กองคลัง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
สาหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ยากร ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงิน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง)กองคลัง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
สาหรับจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน๊ต
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง)กองคลัง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ชั้นวางแฟ้ม
จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเพื่อจัดเก็บแฟ้มเอกสาร 2 ชุด ๆ ละ 4,990 บาท เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้อง
ตลาด (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)กองคลัง

รวม

220,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

รวม

88,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

18,000

บาท

รวม

23,580

บาท

รวม

23,580

บาท

จานวน

9,980

บาท
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จานวน

13,600

บาท

รวม

1,870,840

บาท

รวม

820,840

บาท

รวม

820,840

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ประจาปี ตามตาแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัด)

จานวน

324,840

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล รวมทั้ง
เงินเพิ่มพิเศษต่างๆตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
เดือน (สานักปลัด)

จานวน

24,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัด)

400,000

บาท

จานวน

72,000

บาท

รวม

750,000

บาท

รวม

80,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป เงินค่าตอบแทนสาหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เป็นต้น ในการปฏิบัติหน้าที่
โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลเมืองปางมะค่า (สานักปลัด)

10,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ (สานักปลัด)

จานวน

30,000

บาท

ตู้ลิ้นชักแผนที่
จัดซื้อตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารแผนที่ภาษี 1 ชุด ๆ ละ 13,600 บาท เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้อง
ตลาด (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)กองคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัด)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

รวม

320,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

324,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เก้าอี้ทางาน ตู้เอนกประสงค์ โทรศัพท์สานัก
งาน ค่าเครื่องสเปรย์หอมอัตโนมัติ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้ สาหรับใช้ในศูนย์ อปพร. และกิจการทะเบียน(สานักปลัด)

40,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ หลอด
ไฟ ตลับแยกสายไฟ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (สานักปลัด)

จานวน

10,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆของยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ยางนอก ยางใน อะไหล่รถยนต์ แบตเตอรี่ และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่าย
ประเภทนี้ (สานักปลัด)

จานวน

50,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์ส่วน
กลาง เช่น รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ รถกู้ชีพฉุกเฉิน ประจาศูนย์ อป
พร.และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ามัน เชื้อเพลิง ประกอบด้วย น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง จาระบี และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้(สานักปลัด)

จานวน

100,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกให้กระทากิจกรรมต่างๆ
ที่เทศบาลไม่สามารถดาเนินการจัดทาได้ เช่น ค่าจ้างเหมางานต่างๆ
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าจัดทาวารสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่า
ใช้จ่ายในการดาเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ (สานักปลัด)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบินรวมทั้งค่าลงทะเบียนต่างๆสาหรับ พนักงานเทศบาล
รวมทั้งผู้ได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ(สานักปลัด)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆเช่น
วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆหรือรายจ่ายอื่น ที่อยู่ในประเภทนี้ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ(สานักปลัด)
ค่าวัสดุ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น ค่าเติมอ๊อกซิ
เจนฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมด้วย(สานักปลัด)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย
ประกาศต่างๆ กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (สานักปลัด)

10,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายเพื่อ
แจกให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (สานักปลัด)

80,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อ
เนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี หรือจานบันทึกข้อมูล ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ (สานักปลัด)

จานวน

8,000

บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิงต่างๆ เช่น เครื่องดับเพลิง น้ายาสารเคมี
ต่างๆ สายส่งน้าข้อต่อต่างๆ หัวสวมเร็วและอื่นๆ รวมถึงการซ่อมแซม
ด้วย ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถซื้อในหมวดอื่นได้ (สานัก
ปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

1,000

บาท

รวม

26,000

บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

20,000

บาท

4,000

บาท

2,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองปางมะค่า (สานักปลัด)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองปางมะค่า (สานัก
ปลัด)
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการใช้โทรศัพท์ ของศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองปาง
มะค่า (สานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

300,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

300,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รวม

577,500

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

280,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

230,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
- ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาแพงเพชร
ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี 2560ตามหนังสือ ศอ.ปส
.จ.กพ. ด่วนที่สุด ที่ ศอ.ปส.จ.กพ./ว 100 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
(สานักปลัด)
- สถานีตารวจภูธรปางมะค่า
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการนักเรียนไทยต้านภัยยาเสพ
ติด ตามหนังสือ สถานีตารวจภูธรปางมะค่า
ที่ ตช 0021.3(17) / 875 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 (สานักปลัด)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ค่าตอบ
แทนผู้ปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานราชการในช่วงเทศกาลสาคัญ ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที่ 152 โครงการที่ 17 (สานัก
ปลัด)
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัยอัคคีภัย
อุบัติภัยการฝึกซ้อมแผน ต่างๆ และการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล
เมืองปางมะค่าและประชาชนในตาบลปางมะค่าหรือศึกษาดูงานปรากฏใน
แผนแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที่ 153 โครงการที่ 26
(สานักปลัด)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้มีสมาชิก อปพร. พร้อม
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรในพื้นที่ ปรากฏในแผน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที่ 153 โครงการที่ 25
(สานักปลัด)
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ต่างๆ หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที่ 155
โครงการที่ 9 (สานักปลัด)
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ค่าวัสดุ

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

297,500

บาท

รวม

297,500

บาท

จานวน

8,700

บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุแบบมือถือ

จานวน

60,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5
วัตต์ ระบบ VHF / FM จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท ประกอบ
ด้วย
ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ เสายาง เหล็กพับ จัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน มีนาคม 2558 (สานักปลัด)
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
จัดซื้อข้อแยก 3 ทาง

จานวน

17,800

บาท

จานวน

39,000

บาท

จานวน

52,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

รวม

1,598,000

บาท

รวม

1,098,000

บาท

รวม

1,098,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ประจาปี ตามตาแหน่งและอัตรา ที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

900,000

บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง บรรจุถังสี
แดง ขนาด 15 ปอนด์ จานวน 10 ถัง และ ถังดับเพลิงชนิด บรรจุถังสี
เขียว ขนาด 15 ปอนด์ จานวน 8 ถัง (วัสดุสิ้นเปลือง) (สานักปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อนชนิด 2 บานเปิด ขนาด 4
ฟุต จานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,350 บาท จัดซื้อราคาตามท้องตลาด
(สานักปลัด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้อแยก 3 ทาง จานวน 2 ตัวๆละ 8,900 บาท
(สานักปลัด)
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอย จานวน 2 หัว หัว
ละ 19,500 บาท (สานักปลัด)
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบฟอกซ์ไฟเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบฟอกซ์ไฟเตอร์ จานวน 1 หัว
(สานักปลัด)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ปรับปรุง
บารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สานักปลัด)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลรวมทั้งเงิน
พิเศษต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายกาหนด ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
เดือน (กองการศึกษา)

จานวน

24,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจาตาแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8 ที่ ก.ท. กาหนด
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 (กองการศึกษา)

จานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

จานวน

108,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

จานวน

24,000

บาท

รวม

500,000

บาท

รวม

90,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
เพื่อพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

จานวน

20,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองการศึกษา)

จานวน

30,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ (กองการศึกษา)

จานวน

40,000

บาท

รวม

310,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคลภายนอกกระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา ค่าจัดทา
วารสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เข้ากับค่าใช้จ่ายประเภท
นี้ (กองการศึกษา)

130,000

บาท

20,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนอบรม และค่าเช่าที่พัก ซึ่งการเบิกจ่ายเป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองการศึกษา)
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150,000

บาท

10,000

บาท

100,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

19,128,970

บาท

รวม

1,772,640

บาท

รวม

1,772,640

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู ค.ศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
จ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4
/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุด
หนุนสาหรับสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (กองการศึกษา)

1,292,640

บาท

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 115 โครงการที่ 24 (กองการศึกษา)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เป็นต้น (กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา ตรายาง และวัสดุอื่นๆที่เข้า
ประเภทนี้ (กองการศึกษา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้าฯลฯ (กองการ
ศึกษา)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย
ประกาศต่างๆ กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ (กองการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึก
พิมพ์ ผ้าพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ (กองการศึกษา)
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่นซื้อป้ายเพื่อตกแต่งพิธี ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มอื่นๆได้ (กองการ
ศึกษา)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งผู้ดูแล
เด็ก (อัตราตามจานวนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้) ตั้ง
จ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4
/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (กองการศึกษา)

432,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่าย
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว
1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (กองการศึกษา)

48,000

บาท

รวม

7,849,080

บาท

รวม

115,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (กองการศึกษา)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานครูเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)

5,000

บาท

10,000

บาท

รวม

3,513,080

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาบริการบุคลภายนอก เพื่อทาการ
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาของ ค่าเช่า
โฆษณา ทาเล่มเข้าปกเอกสารทางวิชาการ ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองปางมะค่า และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

1,545,080

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนังงาน เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนอบรม และค่าเช่าที่พัก ซึ่งการเบิกจ่ายเป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
โครการส่งเสริมทันตสุขภาพอนามัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

408,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 127
โครงการที่ 13 จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สาหรับเด็กเด็กอัตราคนละ 1,700 ต่อ
ปี ข้อมูลจานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 รวม 240 คน กาหนด
รายการเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที่ 114 โครงการที่ 19 จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ประจาปี 2560
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ งปรากฏในแผนแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
หน้าที่ 112โครงการที่ 15 (กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้

โครงการดอกมะลิขาวมอบแด่แม่ของหนู (วันแม่แห่งชาติ)
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้าที่ 118 โครงการที่ 2 (กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้

โครงการเด็กไทยสุขภาพดี (Healthy Kid)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 126
โครงการที่11 จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้าที่ 111โครงการที่ 13 จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
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จานวน

10,000

บาท

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้าที่ 114 โครงการที่ 20 จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

20,000

บาท

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า

จานวน

10,000

บาท

จานวน

1,350,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปางมะค่า อายุ 2
-5 ปี จานวน 245 วัน ใช้ข้อมูลจานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
จานวนเด็ก 240 คน อัตราจัดสรร คนละ 20 บาท ตั้งจ่าย ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (2560-2562) หน้า 109 โครงการที่ 4 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(กองการศึกษา)
โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน
จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

4,125,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

โครงการศึกษาแหล่งแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่พาเพลิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 110
โครงการที่ 9 จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 127
โครงการที่ 12 จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 110
โครงการที่ 7 (กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า (กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา ตรายาง และวัสดุสานักงาน
อื่นๆ (กองการศึกษา)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งใช้ในสานักงานเช่น หลอด
ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า และอื่นๆ (กองการศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ตะกร้า ผ้า
ปูโต๊ะ ถ้วย ชาม แก้ว น้ายาเช็ดกระจก น้ายาล้างจาน ผงซักฟอก และวัสดุ
งานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)

5,000

บาท

10,000

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปาง
มะค่า อายุ 2-5 ปี จานวน 260 วัน ใช้ข้อมูลจานวนเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2559 จานวนเด็ก 240 คน อัตราจัดสรร คนละ 7.37
บาท/วัน ตั้งไว้ 500,000 บาท ตั้งจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 109 โครงการที่ 3 จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(กองการศึกษา)
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)นักเรียนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามข้อมูลจานวนเด็ก ณ 10
มิถุนายน 2559 จานวนนักเรียน 1,805 คน จานวน 260 วัน อัตราจัด
สรร คนละ 7.37บาท/วัน ตั้งไว้ 3,500,000 บาท สามารถถั่วเฉลี่ยได้
ทุกรายการ ตามความจริงและเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 114 โครงการที่ 21 จ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ อิฐ หิน ทราย เป็นต้นที่ใช้
ในการซ่อมแซมอาคาร ศพด. (กองการศึกษา)

4,000,000

บาท

10,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต่าง ๆ เช่น น้ายาค่า
เชื้อโรค เวชภัณฑ์ เป็นต้น (กองการศึกษา)

10,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์ม
สไลด์ แบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น (กองการศึกษา)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึก
พิมพ์ ผ้าพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ (กองการศึกษา)

จานวน

30,000

บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง น้ายาสารเคมี เป็นต้น
การศึกษา)

จานวน

20,000

บาท

(กอง
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วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่นซื้อป้ายสาหรับตกแต่งพิธี ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติกและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่ม (กองการ
ศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า
การศึกษา)

5,000

บาท

รวม
จานวน

96,000

บาท
50,000 บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า ( กองการ
ศึกษา)

จานวน

24,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า (กอง
การศึกษา)

จานวน

10,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร และอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการกับ
ไปรษณีย์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า (กองการศึกษา)

2,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

1,887,250

บาท

รวม

887,250

บาท

จานวน

800,000

บาท

จานวน

5,350

บาท

(กอง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต ค่าต่อ
สัญญาณ/อื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จด
ทะเบียน Domain name สาหรับเวบไซต์และค่าสื่อสารดังกล่าวที่เข้า
ลักษณะประเภทรายจ่ายนี้ (กองการศึกษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องเล่นสนาม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 800,000
บาท เป็นเงิน 800,000 บาท สาหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัด
หาตามราคาท้องตลาด (กองการศึกษา)
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จานวน 1
หลัง ราคา หลังละ 5,350 บาท เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาง
มะค่า เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้อง
ตลาด (กองการศึกษา)
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จานวน

20,000

บาท

ตู้เอนกประสงค์ 10 ช่อง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ 10 ช่อง จานวน 7
หลัง ราคา หลังละ 2,600 บาท เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาง
มะค่า เป็นวัสดุคงทนที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้อง
ตลาด (กองการศึกษา)

18,200

บาท

โต๊ะทางาน

จานวน

11,400

บาท

จานวน

32,300

บาท

รวม

1,000,000

บาท

จานวน

160,000

บาท

จานวน

160,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

600,000

บาท

ตู้ช่วยสอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ช่วยสอน จานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 20,000
บาท เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาง
มะค่า เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้อง
ตลาด(กองการศึกษา)

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,800 บาท รวม
เป็นเงิน 11,400 บาท เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาง
มะค่า
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคา
ท้องตลาด (กองการศึกษา)
พัดลมโคจร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร จานวน 17 ตัว ราคาตัวละ 1,900
บาท เป็นเงิน 32,300 เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้องตลาด (กอง
การศึกษา)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ก่อสร้าง/ติดตั้งโครงหลังคา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/ติดตั้งโครงหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาง
มะค่า ตามแบบเทศบาลกาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25602562) หน้าที่ 117 โครงการที่ 31 (กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้
ก่อสร้าง/ติดตั้งห้องสุขาครู
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/ติดตั้งห้องสุขาครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาง
มะค่า ตามแบบเทศบาลกาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25602562) หน้าที่ 116 โครงการที่ 29 (กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้
ก่อสร้าง/ติดตั้งอ่างล้างมือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/ติดตั้งอ่างล้างมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาง
มะค่า ตามแบบเทศบาลกาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25602562) หน้าที่ 116 โครงการที่ 30 (กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้
ก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาง
มะค่า
ตามแบบเทศบาลกาหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้าที่ 116 โครงการที่ 28 (กองการศึกษา) จ่ายจากเงิน
รายได้
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งบเงินอุดหนุน

รวม

7,620,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

7,620,000

บาท

จานวน

7,620,000

บาท

รวม

3,121,920

บาท

รวม

2,613,920

บาท

รวม

2,613,920

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

2,323,520

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารของพนักงานเทศบาล
(กองสาธารณสุขฯ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

170,400

บาท

จานวน

108,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างกองสาธารณสุขฯ
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

12,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างกองสาธารณสุขฯ
งบดาเนินงาน

รวม

508,000

บาท

รวม

115,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
ที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการและภารกิจอื่นๆ (กองสาธารณสุขฯ)

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย(กองสาธารณสุขฯ)

50,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 7,220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 15 โรงเรียน 1 สาขา ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 115 โครงการที่ 22 (กองการ
ศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านพัดโบก ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนการดาเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษายอด
ปัญญาตาบลปางมะค่า ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้าที่ 115 โครงการที่ 23 (กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(กองสาธารณสุขฯ)

จานวน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ(กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

5,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกให้
กระทากิจกรรมต่างๆที่เทศบาลไม่สามารถดาเนินการจัดทาได้ เพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่า
จัดทาวารสาร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ฯลฯ(กอง
สาธารณสุขฯ)

รวม
จานวน

280,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

บาท

บาท
200,000 บาท

50,000

บาท

30,000

บาท

รวม

113,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ แฟ้ม สมุด กระดาษ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ ตลับแยก
สายไฟ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

2,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ตะกร้า และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขฯ)

1,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
เนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง(กองสาธารณสุขฯ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองสาธารณสุขฯ ที่ชารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ(กองสาธารณสุขฯ)
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ามัน
เบรก ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน
น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

50,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าบันทึกเสียง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

5,000

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
(Diskette Floppy Disk , Removable Disk ) หมึกพิมพ์ ฯลฯ(กอง
สาธารณสุขฯ)

จานวน

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

1,260,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,260,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,260,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
จานวน
เอดส์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดและเอดส์ เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร
เป็นต้น ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 126
โครงการที่ 7 (กองสาธารณสุขฯ)

30,000

บาท

โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน

จานวน

30,000

บาท

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
จานวน
อาหารและยา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
หน้า 126 โครงการที่ 6 (กองสาธารณสุขฯ)

60,000

บาท

300,000

บาท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุในกลุ่มอื่นๆได้(กอง
สาธารณสุขฯ)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการ อสม.น้อยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อสม.น้อยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เช่น
ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 125 โครงการที่ 1(กองสาธารณสุขฯ)
โครงการขับเคลื่อนตาบลสุขภาวะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนตาบลสุขภาวะ เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562 หน้า 137 โครงการที่ 1 (กองสาธารณสุขฯ)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่า
วัสดุการแพทย์ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ค่าเครื่องแต่งกาย
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้า 125 โครงการที่ 5 (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 125 โครงการที่ 2 (กองสาธารณ
สุขฯ)

จานวน
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จานวน

400,000

บาท

โครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อ
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อ เช่น ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 125
โครงการที่ 4 (กองสาธารณสุขฯ)

30,000

บาท

โครงการส่งเสริมการนวดแผนไทย

จานวน

60,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รวม

1,943,800

บาท

รวม

1,426,800

บาท

รวม

1,426,800

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

805,280

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

600,100

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างกองสาธารณสุขฯ
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

21,420

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างกองสาธารณสุขฯ
งบดาเนินงาน

รวม

437,000

บาท

รวม

80,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น(กอง
สาธารณสุขฯ)

20,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
ที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการและ
ภารกิจอื่นๆ (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย(กองสาธารณสุขฯ)

10,000

บาท

50,000

บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมสุขลักษณะโรคไข้เลือดออก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมสุขลักษณะโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 125 โครงการที่ 3 (กองสาธารณสุขฯ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการนวดแผนไทย เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562 หน้า 128 โครงการที่ 2 (กองสาธารณสุขฯ)
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เช่น ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 126
โครงการที่ 8(กองสาธารณสุขฯ)
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกให้
กระทากิจกรรมต่างๆที่เทศบาลไม่สามารถดาเนินการจัดทาได้เพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมา คนงานทั่วไป ค่าจัด
ทาวารสาร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ฯลฯ(กอง
สาธารณสุขฯ)

80,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯที่ชารุดเสียหายไม่สามารถใช้งาน
ได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

20,000

บาท

รวม

257,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น อุปกรณ์ เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ แฟ้ม ดินสอ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ(กอง
สาธารณสุขฯ)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด ตะกร้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

10,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน(กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

200,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าบันทึกเสียง ฯลฯ(กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ ผ้าปิด
จมูก ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
(Diskette Floppy Disk , Removable Disk ) ฯลฯ (กองสาธารณ
สุขฯ)

จานวน

10,000

บาท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุในกลุ่มอื่นได้(กอง
สาธารณสุขฯ)

จานวน

5,000

บาท

ค่าวัสดุ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดหมอกควัน

รวม

80,000

บาท

รวม

80,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

รวม

5,632,472

บาท

รวม

3,809,172

บาท

รวม

3,809,172

บาท

จานวน

2,130,800

บาท

จานวน

66,600

บาท

จานวน

103,200

บาท

จานวน

1,388,872

บาท

จานวน

119,700

บาท

รวม

1,698,000

บาท

รวม

208,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

48,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นสารเคมี ชนิดหมอกควันเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดหมอกควันจานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 80,000
บาท ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ประจาปี ตามตาแหน่งและอัตรา ที่ ก.ท. กาหนด โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และจ่ายเป็น
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษ เงินเพิ่มสาหรับคุณวุฒิให้แก่
พนักงานและจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับเงินประจาแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับอยู่ (กองช่าง)
เงินประจาตาแหน่ง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจาตาแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8 ที่ ก.ท. กาหนด
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจาปี) สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ได้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (กองช่าง)
ค่าเช่าบ้าน
สาหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย

รวม

1,220,000

บาท

จานวน

1,200,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

270,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

125,300

บาท

รวม

125,300

บาท

จานวน

5,500

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวพักคอยเหล็กทั้งตัว ชนิด 4 ที่นั่ง
จานวน 1 ชุด จัดหาตามราคาตามท้องตลาด (กองช่าง)
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต

จานวน

8,700

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบาน
เลื่อน ขนาด 4 ฟุต จานวน 2หลังๆ ละ 4,350 บาท จัดหาตามราคาตาม
ท้องตลาด (กองช่าง)
ตู้เหล็กเก็บแบบ พร้อมขาตั้ง

จานวน

21,100

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกกระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา ค่าจัดทา
วารสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เข้ากับค่าใช้จ่ายประเภท
นี้ (กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนอบรม และค่าเช่าที่พัก ซึ่งการเบิกจ่าย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ
ปากกา ตรายาง และวัสดุอื่นๆที่เข้าประเภทนี้ (กองช่าง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟ สตาร์ทเตอร์สาย
ไฟ ฟิวส์ และค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ (กองช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน อะไหล่ และ
อื่นๆ (กองช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์ส่วนกลาง และ
เครื่องมือ ประกอบด้วย น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง จาร
บี (กองช่าง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย
ประกาศต่างๆ กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ (กองช่าง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึก
พิมพ์ ผ้าพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ (กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้แถวพักคอยเหล็กทั้งตัว ชนิด 4 ที่นั่ง

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบ พร้อมขา
ตั้ง ขนาด W1118 X D1220 X H510 mm. จานวน 1 ตู้ จัดหาตาม
ราคาตามท้องตลาด (กองช่าง)
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จานวน

41,400

บาท

จานวน

15,800

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก(Inkjet) แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท ตั้งตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT)(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที่ 11 มีนาคม 2559) (กองช่าง)
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน

12,800

บาท

20,000

บาท

8,109,000

บาท

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทา
งาน จานวน 4 ชุดๆ ละ 10,350 บาท จัดหาตามราคาตามท้อง
ตลาด (กองช่าง)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า จานวน 4 เครื่องๆ ละ 3,200 บาท ตั้งตามคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที่ 11 มีนาคม 2559) (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ (กองช่าง)
งานไฟฟ้าถนน
รวม
งบดาเนินงาน

รวม

2,555,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กอง
ช่าง)
ค่าวัสดุ

จานวน

200,000

บาท

รวม

2,355,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์สาย
ไฟ ฟิวส์ และค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ (กองช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้า อุปกรณ์ประปา ปูนซีเมนต์ ท่อ
น้า คสล. ไม้แบบต่างๆ และวัสดุอื่นที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ (กองช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน อะไหล่ และ
อื่นๆ (กองช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์ส่วนกลาง และ
เครื่องมือ ประกอบด้วยน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง จาร
บี (กองช่าง)
วัสดุอื่น

จานวน

100,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

1,650,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถซื้อในหมวดอื่น (กองช่าง)
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งบลงทุน

รวม

5,554,000

บาท

รวม

33,000

บาท

จานวน

5,500

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือ
ถือ ขนาด 5 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีนาคม 2558 (กองช่าง)
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

จานวน

8,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 250 A
จานวน 1 เครื่อง จัดหาตามราคาท้องตลาด (กองช่าง)
เลื่อยโซ่ยนต์

จานวน

8,000

บาท

สาหรับเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 1 - 1.5 แรง
ม้า จานวน 1 เครื่อง จัดหาตามราคาท้องตลาด (กองช่าง)
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ

จานวน

6,500

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือ
ถือ ขนาด 8 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีนาคม 2558 (กองช่าง)
สว่านไฟฟ้า

จานวน

5,000

บาท

รวม

5,521,000

บาท

300,000

บาท

300,000

บาท

100,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่าน
ไฟฟ้า ขนาด 6.5 มิลลิเมตร 230 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง จัดหาตามราคา
ท้องตลาด (กองช่าง)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายคลองกรวด (บ้าน
จานวน
นายโก๊ะ)
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สาย
คลองกรวด (บ้านนายโก๊ะ) ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปาง
มะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 25 โครงการที่ 4 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายกลางในหมู่บ้าน)
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8(สายกลางในหมู่บ้าน) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง150 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่า
กาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 26 โครงการที่ 5 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายอุทัย)
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สาย
บ้านนายอุทัย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 66 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร (ตาม
แบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 27 โครงการที่ 13 (กองช่าง)
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สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 13(ซอย 2 ต่อจากเดิม) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตรไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่า
กาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 หน้า 26 โครงการที่ 8 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (สายมอป้าตุ๊)
จานวน

100,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 15 (สายมอป้าตุ๊) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 50 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (ตาม
แบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 หน้า 28 โครงการที่ 19 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (สายหลังวัด)

จานวน

100,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 18 (สายหลังวัด) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง50 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 29 โครงการที่ 20 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 (สายข้างวัด)

จานวน

100,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายวัดมอ)

จานวน

สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10 (สายวัดมอ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 50 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (ตาม
แบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 หน้า 28 โครงการที่ 17 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (สายทางไปอ่างเก็บน้า จานวน
ปรางทอง)
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 11 (สายทางไปอ่างเก็บน้าปรางทอง) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 118 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่า
กาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 26 โครงการที่ 7 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (สายหน้าวัดเขาสว่าง
จานวน
ธรรม - ปรางทอง)
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 11 (สายหน้าวัดเขาสว่างธรรม - ปรางทอง) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 118 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่า
กาหนด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 หน้า 28 โครงการที่ 18(กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (ซอย 2 ต่อจากเดิม)
จานวน

สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 19(สายข้างวัด) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 66 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด)ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 29 โครงการที่ 21 (กองช่าง)

หน้า : 38/52
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สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3(สาย
บ้านนายวัฒนา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 198 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 594 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 25 โครงการที่ 2 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายแสน)
จานวน

200,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4 (สายบ้านนายแสน) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 132 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 396 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่า
กาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 หน้า 28 โครงการที่ 15 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายผู้ใหญ่ยมต่อจากเดิม) จานวน

300,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางอยู่)
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สาย
ทางบ้านนางอยู่) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 66 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 27 โครงการที่ 14 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านผู้ใหญ่)
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 (สายบ้านผู้ใหญ่) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600
ตาราเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปาง
มะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 25 โครงการที่ 1 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 (สายบ้านนายสมหวัง บ้านนายสมชาย)
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 20 (สายบ้านนายสมหวัง - บ้านนายสมชาย) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่า
กาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 26 โครงการที่ 9(กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 (สายบ้านอดีตหัวหน้า
ป่าไม้วิเชียร)
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 22(สายบ้านอดีตหัวหน้าป่าไม้วิเชียร) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร หนา0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่า
กาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 หน้า 27 โครงการที่ 11
(กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายวัฒนา)

สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สาย
ผู้ใหญ่ยมต่อจากเดิม)ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 150 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 25 โครงการที่ 3 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 26/7/2560 17:34:24

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ต่อจากสายเดิมบ้านนาย จานวน
รุ่ง)
สาหรับจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ต่อจาก
สายเดิมบ้านนายรุ่ง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 50 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (ตาม
แบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 หน้า 28 โครงการที่ 16 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 24 (สายข้างวัด)
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่
ที่ 24 (สายข้างวัด) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 198 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 594 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 27 โครงการที่ 12 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 24 (สายซอย 1)
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 24 (สายซอย 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง50 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีพ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 29 โครงการที่ 22 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายไร่ป้าชื้น - ไร่ จานวน
นายจิตรัตน์)
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 (สายไร่ป้าชื้น - ไร่นายจิตรัตน์) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4
เมตร ยาว 22 เมตร ความหนาพื้นที่ 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาล
เมือง ปางมะค่ากาหนด) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
หน้า 93 โครงการที่ 1 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 (จุดบ้านนาง
จานวน
เล็ก สมีเพชร)
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 21 (จุดบ้านนางเล็ก สมีเพชร) ขนาดความกว้าง 2.10 เมตร ความ
สูง 2.10 เมตร ความยาว 5.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่า
กาหนด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 หน้า 27 โครงการที่ 10 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จุดคลองเต่าเทียว) จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 3 (จุดคลองเต่าเทียว) ขนาดความกว้างแผงกั้นน้า 8 เมตร
ความสูงแผงกั้น 0.80 เมตร ความสูงปีก 2.00 เมตร ความยาวฝาย
รวม 12.00 เมตร เสาตอกกลางจานวน 3 ต้น (ตามแบบเทศบาลเมืองปาง
มะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 93
โครงการที่ 5 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (จุดหลังบ้านนายอา จานวน
เสี่ย)
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 9 (จุดหลังบ้านนายอาเสี่ย) ขนาดความกว้างแผงกั้นน้า 18
เมตร ความสูงแผงกั้น 1.5 เมตร ความสูงปีก 3.5 เมตร ความยาวฝาย
รวม 22 เมตร เสาตอกกลางจานวน 8 ต้น (ตามแบบเทศบาลเมืองปาง
มะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 93
โครงการที่ 2 (กองช่าง)
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100,000

บาท

300,000

บาท

100,000

บาท

366,000

บาท

300,000

บาท

110,000

บาท

345,000

บาท
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100,000

บาท

1,271,688

บาท

รวม

141,688

บาท

รวม

141,688

บาท

จานวน

117,688

บาท

จานวน

24,000

บาท

รวม
รวม

1,130,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
ที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุด
ราชการและภารกิจอื่นๆ (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้สอย
รวม

30,000

บาท

640,000

บาท

560,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของกองสาธารณสุขที่ชารุดเสียหาย เช่น รถยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

40,000

บาท

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ จานวน
7
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 หนา 0.07 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 124 ตาราง
เมตร และหนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 137 ตารางเมตร (ตาม
แบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 หน้า 70 โครงการที่ 2 (กองช่าง)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างกองสาธารณสุขฯ(กองสาธารณ
สุขฯ)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างกองสาธารณสุขฯ(กองสาธารณ
สุขฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกให้กระทากิจกรรมต่างๆที่เทศบาลไม่
สามารถดาเนินการจัดทาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงานต่างๆ (กองสาธารณสุขฯ)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย

บาท
30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 140 โครงการที่ 6 (กองสาธารณสุขฯ)
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและกาจัดขยะในพื้นที่ตาบลปางมะค่า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและกาจัดขยะในพื้นที่
ตาบลปางมะค่า เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 140 โครงการที่ 3
(กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ

รวม

460,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น อุปกรณ์ เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ แฟ้ม ดินสอ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ(กอง
สาธารณสุขฯ)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด ตะกร้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

10,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เสียม มีด และวัสดุที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน(กองสาธารณสุขฯ)

10,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ามัน
เบรก ฯลฯ(กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน
น้ามันดีเซล น้ามันหล่อลื่น รวมทั้งวัสดุและน้ามันเชื้อเพลิงที่จาเป็น(กอง
สาธารณสุขฯ)

จานวน

200,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารเคมีกาจัด
แมลง ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าบันทึกเสียง ฯลฯ(กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ
ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
(Diskette Floppy Disk , Removable Disk ) ฯลฯ(กองสาธารณ
สุขฯ)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าวัสดุในกลุ่มอื่นได้(กอง
สาธารณสุขฯ)

จานวน

5,000

บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

660,040

บาท

รวม

539,040

บาท

รวม

539,040

บาท

จานวน

539,040

บาท

รวม

121,000

บาท

รวม

71,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)ให้
แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/833
ลว. 23 พ.ค. 57 และเงินค่าตอบแทนเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก (ตามแนวทางหนังสือ กจ. กพ. และ ก.อบต
.ที่ 0809.1/ว739 ลว. 13 พ.ค. 2546 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินรางวัลกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการ) และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท0803
/ว1125 ลว.4 ก.ค. (สานักปลัด)

30,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล (สานักปลัด)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง (สานักปลัด)

จานวน

5,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ (สานักปลัด)

จานวน

36,000

บาท

รวม

50,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เก้าอี้ทางาน ตู้เอนกประสงค์ ฯลฯ
(สานักปลัด)

จานวน

30,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ เมาส์ แป้น
พิมพ์ แผ่นซีดี หรือจานบันทึกข้อมูล ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ
(สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

ค่าวัสดุ
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

815,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

815,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

815,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกให้กระทากิจกรรมต่างๆที่เทศบาลไม่
ดาเนินการจัดทาได้ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาคนงานทั่ว
ไปสามารถค่าจัดทาวารสาร ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
จ้างเหมาบริการ (สานักปลัด)

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาชีพเสริมกลุ่มแม่บ้าน
จานวน
ตาบลปางมะค่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาชีพเสริมกลุ่มแม่บ้านตาบลปางมะค่า ประจาปี 2560
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 129 โครงการที่ 8
(สานักปลัด)

200,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเกินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการในราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินรวมทั้งค่าลงทะเบียน
ต่างๆ สาหรับ พนักงานเทศบาลรวมทั้งผู้ได้รับคาสั้งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ (สานักปลัด)
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ประจาปี 2560 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 108
โครงการที่ 3 (สานักปลัด)
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการบาบัดทุกข์ บารุง
สุข แบบABC ประจาปี 2560 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้า 131 โครงการที่ 16 (สานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรีภายในตาบล (หมู่ที่ 1 - 24)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่ม
สตรีภายในตาบล (หมู่ที่ 1 - 24) ประจาปี 2560 ปรากฎในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 129 โครงการที่ 6 (สานักปลัด)
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่ที่ 1 - 24) ประจาปี 2560 ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562หน้า124 โครงการที่ 2 (สานักปลัด)
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จานวน

50,000

บาท

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ จานวน
และผู้ด้อยโอกาส
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอากาส ประจาปี 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที่ 132 โครงการ
ที่ 24 (สานักปลัด)

50,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รวม

605,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

380,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

380,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นาแก่สตรีในชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการส่งเสริมภาวะผู้นาแก่สตรีใน
ชุมชน ประจาปี 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
หน้าที่ 132 โครงการที่ 23 (สานักปลัด)

โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 22
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจ
ชุมชน (หมู่ที่ 22) ประจาปี 2560 (สานักปลัด)
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน ประจาปี 2560 ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
หน้า 135 โครงการที่ 3 (สานักปลัด)
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้แก่แกนนาชุมชนประชาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการสนับสนุนส่งเสริมการให้ความ
รู้แก่แกนนาชุมชนประชาคม ประจาปี 2560 ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 135 โครงการที่ 1
(สานักปลัด)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด (ปางมะค่าเกมส์)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด(ปาง
มะค่าเกมส์) เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 136 โครงการที่1 (กองการ
ศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศเช่น
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 127 โครงการที่ 14 (กองการศึกษา)จ่าย
จากเงินรายได้
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จานวน

150,000

บาท

รวม

225,000

บาท

รวม

225,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านพัดโบก
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า ตั้งตามหนังสือโรงเรียนบ้านพัดโบก ที่
ศธ 04024.038/074 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 122 โครงการที่ 1 (กองการ
ศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. อุดหนุนการจัดโครงการ To Be Number One
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดโครงการTo Be Number One
ประจาปีงบประมาณ 2560 โรงเรียน 5,000 บาท จานวน 15
โรงเรียน ตั้งตามหนังสือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาแพงเพชร ด่วนที่สุด ที่ กพ 0023.3/396 ลว.15 กรกฎาคม 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 136 โครงการ
ที่ 3 (กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

225,000

บาท

รวม

450,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

450,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

450,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

โครงการส่งเสริมสร้างความสมานฉันท์ "มหกรรมอาหารดี ดนตรีเพื่อ
ประชาชน"
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สร้างความสมานฉันท์
"มหกรรมอาหารดี ดนตรีเพื่อประชาชน" เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้าที่ 127 โครงการที่ 15 (กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 120 โครงการ
ที่ 5 (กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562 หน้า 120 โครงการที่ 4 กองการศึกษา จ่ายจากเงินราย
ได้
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา เช่น วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น) ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 121 โครงการ
ที่ 1
(กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

1,455,900

บาท

รวม

240,000

บาท

รวม

240,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ/หรือค่าตอบแทนที่ได้รับพิเศษ(ร้อยละ3-5
) สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ/หรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
(สานักปลัด)

จานวน

216,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม และหรือเงินประโยชน์ตอบแทนพิเศษอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สานักปลัด)

จานวน

24,000

บาท

รวม

1,000,500

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

535,000

บาท

จานวน

535,000

บาท

รวม

275,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกเครื่องโทรสาร ปากกา ดินสอ เก้าอี้ทางาน
ตู้เอนกประสงค์โทรศัพท์สานักงาน ค่าเครื่องสเปรย์หอมอัตโนมัติ
เก้าอี้หอประชุม พัดลม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ สาหรับใช้ใน
กิจการงานเทศบาลเมืองปางมะค่า และอื่น ๆ (สานักปลัด)

10,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ ตลับแยก
สายไฟและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (สานักปลัด)

จานวน

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น แปรงขัด ถังน้า จานรอง ถ้วยชาม ถ้วยกาแฟ น้าดื่มและอื่นๆที่เข้าราย
จ่ายประเภทนี้ (สานักปลัด)

30,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง (สานักปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กระทาการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด เช่น ดูแลอาคารบ้านพัก อาคารสานักงานอาคารต่างๆ ในแหล่งท่อง
เที่ยวแก่ง1 และแก่ง 2 ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา ค่าจัดทาวารสารต่าง ๆ
ที่เข้ากับค่าใช้จ่าายประเภทนี้ ฯลฯ (สานักปลัด)
ค่าวัสดุ
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วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ อิฐ หิน ทราย เป็นต้น (สานักปลัด)

จานวน

50,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น ยาง
นอก ยางใน อะไหล่รถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียนฯลฯ ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ (สานักปลัด)

จานวน

10,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับรถยนต์นั่งส่วนกลาง
และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิง ประกอบด้วยน้ามันเบนซิน
แก๊สโซฮอล95 น้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล 91 น้ามันดีเซล น้ามัน
เครื่อง จาระบี และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (สานักปลัด)

30,000

บาท

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม่ ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย
วัสดุเพาะชา ผ้าใบ พลาสติก สารเคมี ป้องกันกาจัดศัตรูพืช อุปกรณ์
ต่างๆ (สานักปลัด)

จานวน

100,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย
ประกาศต่าง ๆ กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (สานัก
ปลัด)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อ
เนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี/ดีวีดี หรือจานบันทึกข้อมูล และอื่น ๆ ที่
เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (สานักปลัด)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุสารวจ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียมและอื่น ๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ (สานักปลัด)

5,000

บาท

วัสดุอื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใด ๆ สาหรับ
ใช้ในกิจการงานเทศบาลเมืองปางมะค่า (สานักปลัด)

จานวน

5,000

บาท

รวม

170,500

บาท

จานวน

127,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับอาคารสานักงาน บ้านพัก อาคารต่าง ๆ ใน
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ (สานักปลัด)
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบประปาสาหรับอาคารสานักงาน บ้าน
พัก อาคารต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ 1 และ 2 (สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต ค่าต่อ
สัญญาณ/อื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการจด
ทะเบียน Domain name สาหรับเว็บไซต์เทศบาลเมืองปางมะค่าและค่า
สื่อสารดังกล่าว ที่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายนี้ สานักปลัด

จานวน

23,500

บาท

รวม

215,400

บาท

รวม

215,400

บาท

จานวน

7,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

2,900

บาท

จานวน

85,000

บาท

จานวน

26,000

บาท

จานวน

28,500

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ และเก้าอี้ จานวน 1 ชุด(จัดหาตาม
ท้องตลาด) (สานักปลัด)
โพเดียม (แท่นยืนบรรยาย)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดี่ยม (แท่นยืนบรรยาย) ขนาดไม่น้อย
กว่า66x117 CM จานวน 2 ตัว จัดหาตามราคาท้องตลาด (สานักปลัด)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รถเข็น
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเข็น ล้อเดียว แบบดั๊มได้ จานวน 2 คัน ราคา คัน
ละ1,450 บาท (จัดหาราคาตามท้องตลาด )(สานักปลัด)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ชุดเครื่องเสียงตามสาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเครื่องเสียงตามสาย จานวน 1 ชุด พร้อมเครื่องเสียง
ชนิดกลางแจ้ง จานวน 1 ชุด เพื่อประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว(จัดหา
ราคาตามท้องตลาด) สานักปลัด
โทรทัศน์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ากว่า 32 นิ้ว
จานวน 2 เครื่องราคาเครื่องละ 13,000 บาท สาหรับศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวและอาคารนวดแผนไทย (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีนาคม 2558)(สานักปลัด)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 9,500 บาท (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558
)(สานักปลัด)
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จานวน

13,000

บาท

ถังน้าแข็ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้าแข็ง จานวน 2 ถัง ราคาถังละ 6,500 บาท สาหรับ
ประจาในแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่(จัดหาตามราคาท้องตลาด)
(สานักปลัด)

จานวน

13,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ (สานักปลัด)

จานวน

10,000

บาท

รวม

2,812,000

บาท

รวม

2,812,000

บาท

รวม

2,812,000

บาท

296,000

บาท

359,000

บาท

400,000

บาท

ตู้เย็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาดไม่ต่ากว่า 5 คิวปิกฟุต จานวน 2 ตู้ ราคา
ตู้ละ 6,500 บาท สาหรับประจาอยู่ที่อาคารนวดแผนไทย และอาคาร
รับรองหลังสูง) (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558
) (สานักปลัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างบันไดลงสระ 2 จุด พร้อมราวจับและรั้วรอบขอบสระและ จานวน
ตะแกรงกันเด็กตก หมู่ที่ 19 (จุดสระหลวงหมู่บ้าน)
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างบันไดลงสระ 2 จุด พร้อมราวและรั้ว
รอบขอบสระ และตะแกรงกันเด็กตกน้า หมู่ที่ 19(จุดสระหลวงหมู่
บ้าน) (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 141 โครงการที่ 2 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 15 (ถัง จานวน
แชมเปญ จุดวัดศรีมงคล)
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดความ
จุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 15 (ถังแชมเปญ จุดวัดศรีมงคล)หอถัง
เหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 70 โครงการที่ 4 (กอง
ช่าง)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายสี่แยก)
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10 (สายสี่แยก) ขนาด
กว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.325 เมตร ยาว 700 เมตร (ตามแบบเทศบาล
เมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 26 โครงการที่ 6 (กองช่าง)
โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล หมู่ที่ 14 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน)

จานวน

298,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 (บริเวณศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 120 เมตร
จานวน 1 บ่อ (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 93 โครงการที่ 4 (กองช่าง)
โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12

จานวน

298,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 120 เมตร จานวน 1 บ่อ
(ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 93 โครงการที่ 3 (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ท่อน้าประปา หมู่ที่ 17 (สายหลักหมู่บ้าน)

จานวน

461,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ท่อระบายน้าประปา หมู่
ที่ 17 บ้านทรัพย์เจริญ (สายหลักหมู่บ้าน) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์
กลาง 2 นิ้ว ยาว 4,402 เมตร และขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์
กลาง 1 นิ้ว ยาว 212 เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่า
กาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 71 โครงการที่ 6 (กองช่าง)
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ท่อน้าประปา หมู่ที่ 23 (สายหลักหมู่บ้าน)
สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ท่อน้าประปา หมู่ที่ 23
(สายหลักหมู่บ้าน) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2,880
เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี
พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 71 โครงการที่ 8 (กองช่าง)
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16

จานวน

300,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 16 งานปรับปรุงระบบประปาแบบนครหลวง จานวน 1 ระบบ วางท่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 1,072 เมตร 2 นิ้ว ยาว 420เมตร(ตาม
แบบเทศบาลเมืองปางมะค่ากาหนด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้า 71 โครงการที่ 5 (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ 12
จานวน

100,000

บาท

รวม

100,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

250,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคม
หมู่ที่ 12 บ้านอ่างหินเพลิง ขนาด 12 x 16 เมตร (ตามแบบเทศบาลเมือง
ปางมะค่ากาหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
หน้า 70 โครงการที่ 3 (กองช่าง)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเกษตร ประจาปี 2560
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวัน
เกษตร ประจาปี 2560 และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 139 โครงการที่ 5 (สานักปลัด)
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการ "รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน"
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรักน้า รักป่า
รักษาแผ่นดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที่ 138 โครงการที่ 3 (สานักปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

40,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างบุคคลภายนอกให้กระทากิจกรรม
ต่างๆที่เทศบาลไม่สามารถดาเนินการจัดทาได้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมา พนักงานตรวจโรคสัตว์ ค่าจัด
ทาวารสาร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

40,000

บาท

รวม

25,862,347

บาท

รวม

25,862,347

บาท

รวม

25,862,347

บาท

จานวน

224,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ ตาบลปางมะค่า ประจาปี 2560 (สานักปลัด)

18,500,000

บาท

จานวน

4,800,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (สานักปลัด)

120,000

บาท

สารองจ่าย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในกรณีจาเป็น เกิดเหตุสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ
ต่างๆ ที่ไม่คาดคิด หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือราษฎร หรือ
ผู้ประสบภัย รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจาก
เหตุต่างๆ และสาหรับจ่ายให้หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาละมืองปาง
มะค่า เบิกจ่ายตามความจาเป็นในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ หรืองบ
ประมาณที่ต้งไว้ไม่พอจ่ายและมีความจาเป็นต้องจ่ายเพื่อมิให้มีความเสีย
หายต่อทางราชการในกรณีที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
(สานักปลัด)

1,000,000

บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้างและผู้
ประกันตนในอัตราฝ่ายละร้อยละ 5 ตามหนังสือสานักงานประกัน
สังคม ด่วนที่ รง 0604/ว 949 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546
(สานักปลัด)

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ ประจาปี 2560 (สานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 26/7/2560 17:34:24

หน้า : 52/52

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จานวน
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 450,000 บาท สาหรับ
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
(เทศบาลเมืองปางมะค่า) โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(กองสาธารณสุข)
2. ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 60,000
บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท. 531/2555
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคมสันนิบาต
แห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ1/6 ของรายรับจริงทั้งนี้ไม่
เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม
ข้อ 16 โดยคานวนได้ดังนี้
รายรับจริงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไม่รวนเงินอุดหนุน)
เป็นเงิน 35,362,857.89
คานวณเงินสันนิบาตเทศบาลร้อยละ 1/6
เป็นเงิน 58,938.10
ฉะนั้น จึงขอตั้งจ่าย เป็นเงิน 58,940
(สานักปลัด)

510,000

บาท

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตรา
ร้อยละ 2 ของรายได้ประจาปีงบประมาณ (ไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) ตามหนังสือกระทรวง
มหหาดไทย ที่ มท 1310.4/ว 1187 ลว. 24 พฤษภาคม 2542 โดย
คานวณดังนี้
รายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปี 2560
เป็นเงิน 99,803,070
หัก รายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุดหนุน
เป็นเงิน 64,385,720 บาท
คงเหลือ
เป็นเงิน 35,417,350 บาท
คานวณร้อยละ 2 ของเงินคงเหลือ
เป็นเงิน 708,347
จึงขอตั้งจ่าย
เป็นเงิน 708,347 บาท
- เพื่อส่งเงินสมทบสาหรับนาส่ง กบท.เป็นเงิน 267,713 บาท
- เพื่อจ่ายเงินบานาญและเงินเพิ่มจากเงินบานาญปกติร้อยละ 25%
ให้นางวันเพ็ญ ว่องไวทวีวงศ์ เดือนละ 36,719.50 บาท จานวน
12 เดือน เป็นเงิน 440.634 บาท
(สานักปลัด)

708,347

บาท

