เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556
ของ
เทศบาลตําบลกระจับ
อําเภอบ"านโป%ง จังหวัดราชบุรี

สารบัญ
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556
หน"า

สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

1

สวนที่ 2
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

10

สวนที่ 3
ประมาณการรายรับ
รายจายตามแผนงาน
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
- สํานักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
-

กองชาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน

13
16
33
50
56
66
72
83

สวนที่ 4
- ประมาณการรายรับเฉพาะการการประปา
- รายจายตามแผนงานเฉพาะการการประปา
- รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา
ประจําปงบประมาณ ป 2556

89
90
94

1

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับ
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู1บริหาร เทศบาลตําบลกระจับจะได1เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ตอสภาเทศบาลตําบลกระจับอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น โอกาสนี้คณะผู1บริหารจึงขอแถลงให1ทาน
ประธานและสมาชิ กสภาเทศบาลตํ าบลกระจับ ทุกทาน ได1ทราบถึ งสถานะการคลั งของเทศบาล ตลอดจน
หลักการ และแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาล ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลังของเทศบาล
ก. งบประมาณรายจายทั่วไป
ดานรายรับ
ในปงบประมาณ 2554 เทศบาลตําบลกระจับ มีรายรับทั้งสิ้น 53,750,452.34 บาท
สูงกวา ประมาณการรับที่ตั้งไว1 จํานวน 11,298,252.34 บาท
ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตําบลกระจับ มีรายรับจริง
ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 29,569,973.56 สู ง กวา รายรั บ จริ ง ในชวงระยะเวลาเดี ย วกั น ของปงบประมาณ
พ.ศ.2554 เปAนเงิน 1,370,449.15 บาท
ดานรายจาย
ในปงบประมาณ 2554 เทศบาลตําบลกระจับ มีรายจายทั้งสิ้น 47,825,238.24 บาท
สูงกวา ประมาณการรายจายที่ตั้งไว1 จํานวน 5,373,038.24 บาท
ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ระยะเวลาหกเดื อ นแรก เทศบาลตํ า บลกระจั บ
มีรายจายจริงทั้งสิ้น จํานวน 17,594,836.60 บาท สูงกวา รายจายจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของ
ปงบประมาณ พ.ศ.2554 เปAนเงิน 952,452.35 บาท
1.1 ปB จ จุ บั น เทศบาลตํ า บลกระจั บ มี ย อดเงิ น สะสมที่ ส ามารถนํ า มาใช1 ไ ด1 จํ า นวน
14,679,233.63 บาท ได1นํามาใช1จายเปAน จํานวน 2,992,147.50 บาท ดังนี้
- จายขาดเงินสะสม จํานวนเงิน 2,992,147.50 บาท
1.2 เงินฝากสะสมไว1ที่กองทุนสงเสริมกิจการเปAนเงิน 6,925,524.09 บาท
1.3 ปBจจุบันเทศบาลตําบลกระจับ มีเงินกู1
-เงินกู1กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวนเงิน 330,450.63 บาท
-เงินกู1ธนาคารกรุงไทย จํานวนเงิน 7,399,575.03 บาท

ข. งบเฉพาะการประปา
ดานรายรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 ประมาณการรายรั บ ไว1 ทั้ ง สิ้ น 5,041,690 บาท
การประปามี ร ายรั บ จริ ง ทั้ งสิ้ น 5,250,739.40 บาท รายรั บ สู งกวา ประมาณการที่ ตั้ งรั บไว1 เปA น เงิ น
209,049.40 บาท
ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ระยะเวลาหกเดื อนแรก กองการประปา มีรายรับ จริ ง
ทั้งสิ้ น จํา นวน 2,151,657.32 บาท สูงกวา รายรับ จริ งในชวงระยะเวลาเดีย วกัน ของปงบประมาณ
พ.ศ.2554 เปAนเงิน 535,016.21 บาท
ดานรายจาย
ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 ตั้ ง งบประมาณรายจายทั้ ง สิ้ น 5,042,690 บาท
กองการประปา มีรายจายจริงทั้งสิ้น 4,625,175.02 บาท ต่ํากวา งบประมาณที่ตั้งไว1 417,514.98 บาท
ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายจายจริง
ทั้งสิ้น จํานวน 1,395,753.25 บาท ต่ํากวา รายจายจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของปงบประมาณ พ.ศ.
2554 เปAนเงิน 406,603.11 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปป:จจุบัน
2.1 รายรับ
รายรับ
รับจริง
ป 2554
ก.รายได"ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
30,106,034.06
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
7,317,608.40
1.2 ภาษีบํารุงท1องที่
153,520.95
1.3 ภาษีปFาย
1,289,770.1.4 ภาษีมูลคาเพิ่ม
15,694,224.79
1.5 ภาษีสุรา
1,148,920.96
1.6 ภาษีสรรพสามิต
2,768,439.37
1.7 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
1,452,768.นิติกรรมที่ดิน
1.8 คาภาคหลวงแร
69,991.75
1.9 คาภาคหลวงปGโตเลียม
62,910.41
1.10 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
147,879.43
ข. รายได"ที่มิใชภาษีอากร
1. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ
1,670,755.45
คาใบอนุญาต
1.1 คาธรรมเนียมการพนันเพิ่ม
1.2 คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
1,444,750.1.3 คาธรรมเนียมตรวจแบบกอสร1างอาคาร
14,390.50
1.4 คาธรรมเนียมจําหนายสุรา
3,234.95
1.5 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง
38,550.การแจ1งการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ
พื้นที่ซึ่งมีขนาดพื้นที่ไมเกิน 200 ตร.ม.
1.6 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
9,930.1.7 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชยK
1.8 คาปรับผู1ละเมิดเทศบัญญัติเทศบาล
5,680.1.9 คาปรับผู1กระทําผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก
20,900.พ.ศ.2522

ประมาณการ
ป 2555

ประมาณการ หมายเหตุ
ป 2556

27,536,000.- 29,916,000.7,200,000.- 7,600,000.146,000.146,000.1,200,000.- 1,200,000.14,000,000.- 14,200,000.1,200,000.- 1,700,000.2,550,000.- 3,100,000.1,100,000.- 1,800,000.50,000.50,000.40,000.-

50,000.70,000.50,000.-

1,224,000.-

1,297,200.-

200.1,000,000.12,000.3,500.40,000.-

200.1,000,000.14,000.4,000.60,000.-

8,000.1,000.5,000.20,000.-

8,000.1,500.5,000.50,000.-

รายรับ

รับจริง
ป 2554
9,980.750.-

1.10 คาปรับการผิดสัญญา
1.11 คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
1.12 คาใบอนุญาตกอสร1างอาคาร
1.13 คาใบอนุญาตรับทําเก็บ ขน หรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
1.14 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช1
2,590.เครื่องขยายเสียง
1.15 คาใบอนุญาตประกอบการค1าสําหรับ
120,000.กิจการที่เปAนอันตรายตอสุขภาพ
2. หมวดรายได"จากทรัพย@สิน
343,923.33
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
283,911.10
2.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
60,012.23
3. หมวดรายได"เบ็ดเตล็ด
126,160.50
3.1 คาขายแบบแปลน
39,000.3.2 รายได1เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
87,160.50
4. หมวดรายได"จากทุน
4.1 คาขายทอดตลาดทรัพยKสิน
ค. เงินชวยเหลือ
5. หมวดเงินอุดหนุน
21,503,579.5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
12,853,800.5.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงคK)
3,418.5.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
8,646,361.รวมรายการทั้งสิ้น
53,750,452.34

ประมาณการ
ป 2555
30,000.500.1,000.-

ประมาณการ หมายเหตุ
ป 2556
50,000.500.1,000.-

2,800.-

3,000.-

100,000.-

100,000.-

255,000.200,000.55,000.75,000.35,000.40,000.10,000.10,000.-

565,000.500,000.65,000.80,000.40,000.40,000.10,000.10,000.-

13,000,000.13,000,000.42,100,000.-

13,000,000.13,000,000.44,868,200.-

2.2 รายจายตามแผนงาน
ด"าน/แผนงาน
ด"านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด"านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะหK
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ด"านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

รวมงบประมาณรายจาย

จายจริง
ป 2554

งบประมาณ
ป 2555

งบประมาณ
ป 2556

12,126,244 32
1,766,037 90

11,546,020.1,887,500.-

12,389,740.2,350,480.-

3,473,261
2,636,213
15,623,835
20,036
1,053,844

17
27

4,687,400.2,498,324.13,666,996.395,000.823,000.-

4,782,120.2,826,440.15,042,030.704,000.1,595,000.-

11,125,785 69

6,595,760.-

5,178,390.-

47,825,238 24

42,100,000.-

44,868,200.-

49
40

หมายเหตุ

2.3 รายจายตามหมวดรายจาย
หมวด
1. รายจายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและคาจ1างประจํา
3. หมวดคาจ1างชั่วคราว
4. หมวดคาตอบแทนใช1สอยและวัสดุ
5. หมวดคาสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดคาครุภัณฑKที่ดินและสิ่งกอสร1าง
8. หมวดรายจายอื่น

รวมรายจาย

จายจริง
ป 2554
11,125,785
8,551,550
3,595,903
13,020,119
480,975
1,784,464
9,251,440
15,000

69
96
27
32
-

งบประมาณ
ป 2555
6,595,760
10,299,496
3,834,154
10,994,890
546,000
1,347,200
8,447,500
35,000

47,825,238 24

42,100,000

งบประมาณ หมายเหตุ
ป 2556
5,178,390
11,649,420
4,562,360
12,610,830
586,000
1,853,600
8,392,600
35,000

44,868,200

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู" เงินจายขาดเงินสะสม (รายจายที่ไมนําไปตั้งงบประมาณ)
จายจาก
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2. เงินจายขาดเงินสะสม

3.เงินกู1

รายการ
1.1 แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
งานไฟฟFาถนน
1.3 แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
2.1 แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟFาถนน
งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.4 แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

ป 2554
(เปHนเงิน)

ป 2555
(เปHนเงิน)

226,020.-

251,367.-

-

-

4,345,726.- 7,441,400.105,300.-

234,736.504,556.50

200,215.1,879,780.496,016.22,860.-

150,000.-

2.5 รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา
รายรับ
1. หมวดรายได"
- คาจําหนายน้ําจากมาตร
- คาเชามาตรวัดน้ํา
- คาจําหนายน้ําจากทอธาร
- คาจําหนายมาตรวัดน้ําและอุปกรณK
- ผลประโยชนKอื่นๆ จาก คาตรวจสอบ
- ผลประโยชนKอื่นๆ จาก คาติดตั้ง
- ผลประโยชนKอื่นๆ จาก คาเบ็ดเตล็ด
- ผลประโยชนKอื่นๆ จาก คาปรับอื่นๆ
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได"อื่น
- เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการ (ประปา)
รวม

รับจริง
ป 2554

ประมาณการ ประมาณการ
ป 2555
ป 2556

2,226,143.12
125,370.56,100.5,600.1,740.6,000.80,825.10,771.40

2,000,000.170,000.1,000.120,000.15,000.9,000.50,000.500.8,000.-

2,500,000.180,000.3,000.150,000.50,000.30,000.70,000.15,000.15,000.-

2,738,190.-

2,165,330.-

1,668,270.-

5,250,739.-

4,538,830.-

4,681,270.-

หมายเหตุ

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
หมวด
1. รายจายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและคาจ1างประจํา
3. หมวดคาจ1างชั่วคราว
4. หมวดคาตอบแทนใช1สอยและวัสดุ
5. หมวดคาสาธารณูปโภค
6. หมวดคาครุภัณฑKที่ดินและสิ่งกอสร1าง
รวม

จายจริง
ประมาณการ ประมาณการ
ป 2554
ป 2555
ป 2556
121,564.172,580.181,860.816,120.- 1,048,150.- 1,122,910.157,340.251,100.324,000.839,218.10
524,000.559,000.1,542,924.92 1,740,000.- 1,740,000.1,148,008.803,000.753,500.4,625,175.02 4,538,830.- 4,681,270.-

หมายเหตุ

3. ภาระผูกพันในการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป
3.1 กู1เงิน ก.ส.ท. เพื่อสมทบกอสร1างอาคารสํานักงานเทศบาล ตามสัญญาเลขที่
1759/46/2545 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2545 โดยผอนชําระเปAนรายป ปละ 345,410.31 บาท กําหนด
สงใช1คืนภายใน 10 ป และได1ชําระเงินต1น และดอกเบี้ยงวดที่ 9 ประจําปงบประมาณ 2555
3.2 กู1เงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อจัดซื้อที่ดิน ตามเลขที่สัญญา 10003433735-6 ลงวันที่
26 มีนาคม 2553 โดยผอนชําระเงินต1นเปAนรายป ปละ 1,000,000 บาท และดอกเบี้ยชําระทุกเดือน
เดือนละประมาณ 24,000 บาท (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศของผู1ให1กู1)
4. รายละเอียดรายจายบางรายการที่จําเปHนต"องใช"ในการบริหารกิจการขององค@กรในปงบประมาณ 2556
คาใช1จายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจายจากรายได1ไมรวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู1หรือเงินอื่นใด)
(1) เงินเดือนพนักงานสามัญ
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
9,284,150 .- บาท
(2) คาจ1างลูกจ1างประจํา
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
1,044,060 .- บาท
(3) คาจ1างลูกจ1างชั่วคราว
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
3,162,440 .- บาท
(4) คาเชาบ1าน
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
42,000 .- บาท
(5) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
162,000 .- บาท
(6) เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
350,000 .- บาท
(7) เงินประจําตําแหนงผู1บริหาร
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
268,800 .- บาท
(8) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ (ก.บ.ท.)
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
743,660 .- บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
741,600 .- บาท
(10) เงินเพิ่มตางๆ
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
2,611,120 .- บาท
รวมเปHนเงินทั้งสิ้น
18,409,830 .- บาท
หมายเหตุ คิดเปAนร1อยละ 38.45 ของเงินงบประมาณรายจายประจําปที่เทศบาลตั้งจายจาก
ฐานรายได1ทุกประเภทของเทศบาล และรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545
คาใช1จายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
และการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ
ชั่วคราว ตั้งจายไว1 รวมทั้งสิ้น 415,000 บาท คิดเปAนร1อยละ 0.87 ของเงินงบประมาณรายจายประจําป ที่
เทศบาลตั้งจายจากฐานรายได1ทุกประเภทของเทศบาล และรวมเงินอุดหนุนทั่วไป
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2556
ของเทศบาลตําบลกระจับ
อําเภอบ"านโป%ง จังหวัดราชบุรี

หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานได1ดังนี้

ยอดรวม

47,881,200 .- บาท

ด"านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม
ยอดรวม

12,389,740 .- บาท
2,350,480 .- บาท

ด"านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานเคหะและชุมชน
4. แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

4,782,120
2,826,440
15,042,030
704,000
1,595,000

ด"านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการพาณิชยK

ยอดรวม

.....-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,499,410 .- บาท

(เงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา จํานวน 1,668,270.- บาท )
ด"านการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง
(เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา จํานวน

ยอดรวม

5,360,250 .- บาท

1,668,270.- บาท )

เหตุผล
เพื่อใช1ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู1บริหาร ที่ได1วางแผนไว1ตามแผนพัฒนา
ท1องถิ่นตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะผู1บริหารจึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบตอไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลกระจับ
อําเภอบ"านโป%ง จังหวัดราชบุรี

โดยที่เปAนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2497 สวนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายขึ้นไว1
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลกระจับ และโดยอนุมัติของผู1วาราชการจังหวัดราชบุรี ดังตอไปนี้
ข1อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556”
ข1อ 2. เทศบัญญัตินี้ให1ใช1บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปAนต1นไป
ข1อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ให1ตั้งจายเปAนจํานวนรวมทั้งสิ้น
47,881,200.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได1ดังนี้
ข1อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป
ก. ด"านบริหารทั่วไป
ยอดรวม
14,740,220 .- บาท
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
12,389,740 .- บาท
2,350,480 .- บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
ข.ด"านบริการชุมชนและสังคม
ยอดรวม
24,949,590 .- บาท
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
4,782,120 .- บาท
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
2,826,440 .- บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
15,042,030 .- บาท
4. แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
704,000 .- บาท
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
ยอดรวม
1,595,000 .- บาท
นันทนาการ
ค. ด"านการดําเนินงานอื่น
ยอดรวม
5,178,390 .- บาท
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
5,178,390 .- บาท
(เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา จํานวน 1,668,270.- บาท )
ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3
ข1อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปา
ด"านเศรษฐกิจ
ยอดรวม
4,499,410 .1. แผนงานการพาณิชยK
ยอดรวม
4,499,410 .(เงินงบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา จํานวน 1,668,270.- บาท )
ด"านการดําเนินงานอื่น
ยอดรวม
181,860 .1.แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
181,860 .-

บาท
บาท
บาท
บาท

ข1อ 6. ให1นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ ปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณที่ได1รับอนุมัติให1เปAนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด1วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคKกรปกครองสวนท1องถิ่น พ.ศ.2547
ข1อ 7. ให1นายกเทศมนตรีตําบลกระจับมีหน1าที่รักษาการให1เปAนไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงชื่อ)
( นางสาวเฟVWองลดา กุลธอุทัย )
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ
เห็นชอบ
(ลงนาม)
ตําแหนง

ผู1วาราชการจังหวัดราชบุรี
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- ประมาณการรายรับ
- รายจายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตําบลกระจับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะผู1บริหารเทศบาลตําบลกระจับได1ประมาณรายรับตาม
งบประมาณรายจายทั่วไปไว1 เปAนเงินทั้งสิ้น 44,868,200 บาท จําแนกรายละเอียดได1ดังตอไปนี้
ก. รายได"ภาษีอากร
1 หมวดภาษีอากร

รวม 29,916,000.- บาท
รวม 29,916,000.- บาท

แยกเปHน
1.1 ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง

จํานวน 8,946,000.- บาท

แยกเปAน
1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.1.2 ภาษีบํารุงท1องที่
ตั้งรับเทาเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.1.3 ภาษีปFาย
ตั้งรับเทาเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.2 ภาษีอากรที่รัฐบาลจัดสรรให1
แยกเปAน
1.2.1 ภาษีมูลคาเพิ่ม
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.2.2 ภาษีสุรา
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.2.3 ภาษีสรรพสามิต
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.2.4 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.2.5 คาภาคหลวงแร
ตั้งรับเทาเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.2.6 คาภาคหลวงปGโตเลียม
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.2.7 คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

รวม

7,600,000.- บาท

รวม

146,000.- บาท

รวม

1,200,000.- บาท

จํานวน 22,970,000 .- บาท
รวม

14,200,000.- บาท

รวม

1,700,000.- บาท

รวม

3,100,000.- บาท

รวม

1,800,000.- บาท

รวม

50,000.-

บาท

รวม

70,000.- บาท

รวม

50,000.- บาท

ข. รายได"ที่มิใชภาษีอากร
1 .หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

รวม

1,942,200.- บาท

รวม

1,297,200.- บาท

แยกเปHน
1.1 คาธรรมเนียมการพนันเพิ่ม
รวม
200.- บาท
ตั้งรับเทาเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.2 คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
รวม
1,000,000.- บาท
ตั้งรับเทาเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.3 คาธรรมเนียมจําหนายสุรา
รวม
4,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.4 คาปรับผู1ละเมิดเทศบัญญัติเทศบาล
รวม
5,000.- บาท
ตั้งรับเทาเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.5 คาปรับผู1ทําผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก
รวม
50,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.6 คาธรรมเนียมตรวจแบบกอสร1างอาคาร
รวม
14,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.7 คาใบอนุญาตกอสร1างอาคาร
รวม
1,000.- บาท
ตั้งรับเทาเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.8 คาปรับการผิดสัญญา
รวม
50,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.9 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ1งการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ซึ่งมีขนาดไมเกิน 200 ตร.ม.
รวม
60,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.10 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
รวม
8,000.- บาท
ตั้งรับเทาเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.11 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชยK
รวม
1,500.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.12 คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
รวม
500.- บาท
ตั้งรับเทาเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.13 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช1เครื่องขยายเสียง รวม
3,000.- บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
1.14 คาใบอนุญาตประกอบการค1ากิจการที่เปAนอันตรายฯ รวม
100,000.- บาท
ตั้งรับเทาเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

2. หมวดรายได"จากทรัพย@สิน

รวม

565,000.- บาท

2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

จํานวน

500,000.- บาท

2.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

รวม

65,000.- บาท

3 .หมวดรายได"เบ็ดเตล็ด
3.1 คาขายแปลน
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
3.2 รายได1เบ็ดเตล็ดอื่น
ตั้งรับเทาเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

รวม
จํานวน

80,000.- บาท
40,000.- บาท

จํานวน

40,000.- บาท

ค. รายได"จากทุน
1.หมวดรายได"จากทุน
-คาขายทอดตลาดทรัพยKสิน
ตั้งรับเทาเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

รวม
รวม
จํานวน

10,000.- บาท
10,000.- บาท
10,000.- บาท

ง. เงินชวยเหลือ
1 หมวดเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งรับเทาเดิม โดยประมาณการตั้งรับไว1ใกล1เคียงกับรับจริงในปที่ผานมา

รวม 13,000,000.- บาท
รวม 13,000,000.- บาท
จํานวน 13,000,000.- บาท

แยกเปHน

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
รายจายตามแผนงาน
ด"านบริหารงานทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด"านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห@
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ด"านการดําเนินงานอื่น

-แผนงานงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลกระจับ
รายจายตามแผนงาน
ด"านบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
วัตถุประสงค@
1. เพื่อให1การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปเปAนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให1การดําเนินงานการวางแผนงานพัฒนาเทศบาลการติดตามการประเมินผลการ
ดําเนินงานและการจัดทํางบประมาณเปAนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให1การบริหารงานการเงินและบัญชี การพัสดุและทรัพยKสิน และงานสถิติการคลัง
เปAนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให1การบริหารงานพัฒนารายได1 งานผลประโยชนKและงานเรงรัดรายได1 เปAนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. เพื่อให1มีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข1องกับหนวยงานเปAนไปอยางมีระบบและถูกต1อง
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

งานธุรการและงานสารบรรณ
งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานทั่วไป
งานสภาเทศบาล และการประชุมสภา
งานอาคารและสถานที่
งานรับรองตางๆ
งานรัฐพิธีตางๆ
การจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกําหนดเค1าโครงของแผนงานพัฒนา
ระยะปานกลาง และแผนพัฒนาประจําป
9. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
10. งานเผยแพรขาวสารของเทศบาลและให1การสนับสนุนและการเผยแพรผลงานตาม
นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล
11. งานการเงินและบัญชี
12. งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย การจัดการเงินกู1
13. การตรวจสอบการรับ – จาย และบัญชี
14. การจัดซื้อและจัดจ1าง
15. การซอมและบํารุงรักษาพัสดุทรัพยKสินของเทศบาล
16. การจัดทําสถิติและรายจายจริงประจําปงบประมาณ
17. รายงานสถิติการคลังประจําปและการให1บริการข1อมูลทางด1านสถิติการคลัง
18. งานวางแผนการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและการจัดหารายได1อื่นๆ ของเทศบาล
19. งานเรงรัดหนี้สิน เรงรัดจัดเก็บรายได1ให1เปAนไปตามเปFาหมาย
20. งานสํารวจประเมิน กําหนดคาภาษี คาธรรมเนียม และตีราคาปานกลางทรัพยKสิน

21. งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑKการประเมินและการกําหนดคารายปของภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบํารุงท1องที่และรายได1อื่นของเทศบาล
22. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข1องหรือตามที่ได1รับมอบหมาย
หนวยงานรับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง

งบประมาณรวม 7,790,720 .- บาท
งบประมาณรวม 1,660,000 .- บาท
งบประมาณรวม 2,939,020 .- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตําบลกระจับ
รายจายตามแผนงาน
ด"านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
วัตถุประสงค@
- เพื่อให1การดําเนินงานเกี่ยวกับการปFองกันและบรรเทาสาธารณภัยอันจะมีผลตอชีวิตและ
ทรัพยKสินของประชาชนและทางราชการเปAนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. งานปFองกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่น
2. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปFองกันบรรเทา
และระงับสาธารณภัยตางๆ
3. งานจัดทําแผนปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
5. งานจัดหาเครื่องมืออุปกรณKเกี่ยวกับการปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข1องหรือตามที่ได1รับมอบหมาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 2,350,480.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตําบลกระจับ
รายจายตามแผนงาน
ด"านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
วัตถุประสงค@
1. เพื่อให1เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาลที่ขาดแคลนมีอาหารกลางวันรับประทาน
เปAนอาหารที่มีคุณภาพ
2. เพื่อให1การพัฒนาการทั้งรางการและสติปBญญา
3. เปAนการชวยเหลือผู1ปกครองของนักเรียนบรรเทาความเดือดร1อนด1านการครองชีพ
งานที่ทํา
1. สงเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันแกนักเรียนที่ขาดแคลน
2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข1องหรือตามที่ได1รับมอบหมาย
3. ประสานงานกับสถานศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

งบประมาณรวม

4,782,120.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตําบลกระจับ
รายจายตามแผนงาน
ด"านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
วัตถุประสงค@
1. เพื่อให1การบริหารงานบุคล และการบริหารทั่วไปด1านสาธารณสุข ของเทศบาลเปAนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให1การดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ให1เปAนไปด1วยความเรียบร1อย และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให1บริการความรู1ด1านสาธารณสุข การบําบัดโรคภัยไข1เจ็บ และสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนให1มีความสมบูรณKทั้งรางกายและจิตใจ
4. เพื่อให1ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรค และพาหะนําโรค
5. เพื่อให1บริการด1านความรู1 ความเข1าใจ การปFองกัน และการแพรระบาดของโรคแก
ประชาชนอยางทั่วถึง
6. เพื่อดูแล รักษา ปรับปรุง ระบบ คู คลอง รางระบายน้ํา ให1อยูในสภาพที่ดีและเปAนการ
อนุรักษKสิ่งแวดล1อม
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.

งานบริหารงานสาธารณสุข
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล1อม
งานสัตวKแพทยK
งานปFองกันและควบคุมโรคติดตอ
งานรักษาพยาบาล

หนวยงานรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม

งบประมาณรวม

2,826,440.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตําบลกระจับ
รายจายตามแผนงาน
ด"านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
วัตถุประสงค@
1. เพื่อให1การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับด1านบริการชุมชนและสังคม เปAนไปอยางมีประ
สิทธิภาพ
2. เพื่อให1การดําเนินงานด1านสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟFาสาธารณะเปAนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให1การดําเนินงานเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ เปAนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให1การดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล1อมเปAนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. การปฏิบัติงานด1านสาธารณูปโภคถนนและไฟฟFา ทอระบายน้ําเรียบร1อนและเปAนไปตามที่
กําหนด
2. การดําเนินงานด1านสวนสาธารณะมีความเรียบร1อยทําให1เมืองนาอยู
3. งานบําบัดน้ําเสียดําเนินไปด1วยความเรียบร1อยและสามารถขจัดมลพิษของเมือง
หนวยงานรับผิดชอบ
กองชาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

11,620,640 .- บาท
3,421,390 .- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตําบลกระจับ
รายจายตามแผนงาน
ด"านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน (00250)
วัตถุประสงค@
1. เพื่อให1การดําเนินงานในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเปAนไปอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให1ประชาชนมีสวนรวมกับกิจกรรมของเทศบาล
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.

ดําเนินการเกี่ยวกับการอบรมผู1นําชุมชนในเขตเทศบาล
จัดประชาคม
จัดเทศบาลเคลื่อนที่
จัดระเบียบชุมชน

หนวยงานรับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม 704,000 .- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตําบลกระจับ
รายจายตามแผนงาน
ด"านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
วัตถุประสงค@
เพื่อให1การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีท1องถิ่นและด1านการศาสนา
งานที่ทํา
1. ดําเนินการเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีท1องถิ่นให1เปAนไปอยางตอเนื่องและมีการพัฒนา
เพื่อรักษาอนุรักษKไว1
2. งานติดตอประสานงานกับหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

งบประมาณ

1,595,000 .- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตําบลกระจับ
รายจายงบกลาง
ด"านการดําเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
วัตถุประสงค@
1. เพื่อการบริหารงานตามข1อผูกพันกับหนวยงานอื่นเปAนไปด1วยความเรียบร1อย
2. เพื่อใช1จายกรณีฉุกเฉิน และการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะให1
เปAนไปด1วยความเรียบร1อย
3. เพื่อให1การประสานงานของรัฐ และเอกชนเปAนไปตามเปFาหมาย และบังเกิดความ
เรียบร1อย
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชําระหนี้เงินกู1 ก.ส.ท.
สงเงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาล
สงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข1าราชการสวนท1องถิ่น (เทศบาล)
สงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
บริหารงานตามข1อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว1กับบุคคลภายนอก
ดําเนินการเบิกจายเงินสํารองจายเพื่อใช1ในกิจการที่ไมสามารถคาดการณKได1ลวงหน1า

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

5,178,390.- บาท

สวนที่ 4

- ประมาณการรายรับ
- รายละเอียดรายจายงบประมาณเฉพาะการ
รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลตําบลกระจับ
รายจายเฉพาะกิจการประปา
ด"านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการพาณิชย@ (00330)
วัตถุประสงค@
1. เพื่อให1การดําเนินงานเกี่ยวกับการประปาของเทศบาลเปAนไปอยางเรียบร1อยและมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให1การบริการด1านน้ําประปาแกประชาชนในเขตเทศบาล
3. เพื่อดูแลปรับปรุงระบบการจําหนายน้ําประปา
งานที่ทํา
1. ให1การผลิตน้ําประปา
2. ดําเนินการขยายเขตการให1บริการน้ําประปากับประชาชนในเขตเทศบาล
3. ซอมแซมปรับปรุงทอเมนประปา
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการประปา

งบประมาณ

4,499,410.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตําบลกระจับ
รายจายเฉพาะกิจการประปา
ด"านการดําเนินงานอื่น (400)
แผนงานงบกลาง (00410)
วัตถุประสงค@
1. เพื่อให1การบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปAนไปด1วยความเรียบร1อย
2. เพื่อให1การประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ เอกชน และองคKกรอื่นใดเปAนไปตาม
เปFาหมายที่กําหนดไว1
3. เพื่อให1การบริหารงานตามข1อผูกพันกับหนวยงานอื่นเปAนไปด1วยความเรียบร1อย
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. บริหารงานเกี่ยวกับการชําระหนี้เงินกู1และดอกเบี้ย
2. บริหารงานตามข1อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว1กับบุคคลภายนอก
3. ตั้งเงินสํารองจายไว1ใช1จายในกิจการที่ไมสามารถคาดการได1ลวงหน1า
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการประปา

งบประมาณ

181,860.- บาท

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตําบลกระจับ
อําเภอบ"านโป%ง จังหวัดราชบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น
4,681,270 บาท แยกเปHน
1. หมวดรายได"
ตั้งไว"
3,013,000 บาท แยกเปHน
1.1 ประเภทคาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา
ตั้งไว1 2,500,000
ประมาณการจากสถิติปริมาณการใช1น้ําและจํานวนผู1ใช1น้ําในปปBจจุบันเปAนเกณฑK
1.2 ประเภทคาเชามาตรวัดน้ํา
ตั้งไว1 180,000
ประมาณการจากสถิติปริมาณการใช1น้ําและจํานวนผู1ใช1น้ําในปปBจจุบันเปAนเกณฑK
1.3 คาจําหนายน้ําทอธาร
ตั้งไว1
3,000
ตั้งรับเพิ่มจากผู1มาขอจัดซื้อน้ําโดยไมผานมาตรวัดน้ํา หรือการใช1น้ําในการทดสอบแรงดันทอ
1.4 คาจําหนายมาตรวัดน้ําละอุปกรณK
ตั้งไว1
150,000
ตั้งรับโดยจัดเก็บจากผู1มาติดตอขอใช1น้ํารายใหมและขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา
1.5 ประเภทผลประโยชนKอื่นๆ คาตรวจสอบ
ตั้งไว1
50,000
ตั้งรับโดยเก็บจากผู1ที่มาติดตอขอใช1น้ํารายใหม
1.6 ผลประโยชนKอื่นๆ คาติดตั้ง
ตั้งไว1
30,000
ตั้งรับโดยเก็บจากผู1ที่มาติดตอขอใช1น้ํารายใหมและผู1ถูกตัดน้ํามาขอติดมาตรวัดน้ํา
1.7 ประเภทผลประโยชนKเบ็ดเตล็ด
ตั้งไว1
70,000
ตั้งรับโดยเก็บเงินจากเงินได1อื่นๆ เชนคาขายแบบแปลน และรายรับอื่นๆ ที่ไมสามารถเข1าประเภทใดได1
1.8 ประเภทผลประโยชนKอื่นๆ คาปรับอื่น
ตั้งไว1
15,000
ตั้งรับโดยจัดเก็บจากผู1ใช1น้ําที่ผิดสัญญาการใช1น้ําหรือทรัพยKสินของการประปาชํารุดเสียหาย
1.9 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ตั้งไว1
15,000
ประมาณการจากยอดเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปปBจจุบันเปAนเกณฑK
2. หมวดรายได"อื่น
ตั้งไว"
1,668,270 บาท แยกเปHน
2.1 เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
ตั้งไว1 1,668,270

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกระจับ อําเภอบ"านโป%ง จังหวัดราชบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองการประปา
ตั้งงบประมาณรายจาย
รวม 4,681,270
บาท
แยกเปAน
1. รายจายงบกลาง
ตั้งไว"รวม
181,860
บาท แยกเปHน
1.1 ประเภทรายจายตามข"อผูกพัน
ตั้งไว" 81,860
บาท
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว" 21,600
บาท
เพื่อสําหรับจายเปAนเงินสมทบเข1ากองทุนประกันสังคมในสวนของนายจ1างและพนักงานจ1างตามความใน
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก1ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ1าง ข1อ 33 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร1อยละ 10
ของหมวดคาจ1างชั่วคราว ตามอัตราที่กําหนดไว1ใน กฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. 2546 ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน 21,600

บาท

1.1.2 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข"าราชการสวนท"องถิ่น (กบ.ท.)
ตั้งไว" 60,260
บาท
ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข1าราชการสวนท1องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก1ไขเพิ่มเติมและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด1วยเงินบําเหน็จบํานาญข1าราชการสวนท1องถิ่น พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ
กรมการปกครอง ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 1710 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรา
ร1อยละ 2 ของรายได1ในงบประมาณรายจายประจําปนั้น ทั้งนี้ไมรวมเงินกู1 เงินที่มีผู1อุทิศให1 เงินอุดหนุน
ทุกประเภท และรายได1จากเงินธนบัตร ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจการประปาได1ประมาณการรายได1ไว1
เปAนเงิน 4,681,270 บาท โดยที่หักประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุน จํานวน 1,668,270 บาท คงเหลือ
รายได1ที่นําไปคํานวณ
ตั้งจายเปAนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข1าราชการสวนท1องถิ่น
จํานวน
3,013,000 บาท เปAนเงิน 60,260 บาท จึงตั้งไว1 จํานวน 60,260 บาท จายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน 60,260

บาท

1.2 ประเภทเงินสํารองจาย
ตั้งไว"
100,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปBญหาตามความเดือนร1อนของ
ประชาชนการอนุมัติใช1เงินสํารองจายให1เปAนอํานาจของนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด1วยวิธีการงบประมาณขององคKกรปกครองสวนท1องถิ่น พ.ศ.2541ข1อ 19 ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชยK)
- งานกิจการประปา
จํานวน
100,000
บาท

2. รายจายประจํา

ตั้งไว"รวม

3,745,910

บาท แยกเปHน

2.1 หมวดเงินเดือนและคาจ"างประจํา
ตั้งไว"รวม 1,122,910
บาท
2.1.1 เงินเดือน
ตั้งไว"
937,710
บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตั้งไว" 883,650 บาท
เพื่อจายเปAนเงินเดือนให1กับพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 5 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาลสามัญ ของกองการประปา ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

883,650

บาท

- ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
ตั้งไว"
54,060
บาท
1) เพื่อจายเปAนเงินเพิ่มให1แกพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา จํานวน 6,360 บาท ตามหลักเกณฑKและ
วิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนดตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชยK)
2) เพื่อจายเปAนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานเทศบาลผู1มีสิทธิได1รับ จํานวน 1 อัตรา จํานวน
47,700 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขการให1
พนักงานเทศบาล ลูกจ1างและพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2555 ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา
2.1.2 คาจ"างประจํา

จํานวน

54,060

บาท

ตั้งไว"

185,200

บาท

- ประเภทคาจ"างลูกจ"างประจํา
ตั้งไว"
185,200
บาท
เพื่อจายเปAนคาจ1างลูกจ1างประจํา จํานวน 1 อัตรา และเงินเพิ่มคาจ1างประจําปของลูกจ1างประจํา ตั้งจายจาก
รายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา
จํานวน
185,200
บาท
2.2 หมวดคาจ"างชั่วคราว

ตั้งไว"รวม

324,000

บาท

- ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มให"แกพนักงานจ"าง
ตั้งไว"
324,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มให1แกพนักงานจ1าง ที่ปฏิบัติงานในกองการประปา จํานวน 3 อัตรา
จํานวน 192,240 บาท และจายเปAนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ1างผู1มีสิทธิได1รับจํานวน 131,760
บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขการให1พนักงาน
เทศบาล ลูกจ1างและพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา
จํานวน
324,000
บาท

2.3 หมวดคาตอบแทนใช"สอยและวัสดุ
ตั้งไว"รวม
559,000
บาท
2.3.1 คาตอบแทน
ตั้งไว"
75,000
บาท
- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว" 40,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล สําหรับพนักงานและลูกจ1างประจําและครอบครัวที่มีสิทธิได1รับ
ตามระเบียบฯตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

40,000

บาท

- ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว"
5,000
บาท
เพื่อจายเปAนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให1แกพนักงาน ลูกจ1างประจํา และพนักงาน
จ1างที่มีความจําเปAนจะต1องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามความจําเปAน และเรงดวนตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

5,000

บาท

- ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว"
20,000
บาท
เพื่อจายเปAนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ1างประจํา ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

20,000

บาท

- ประเภทคาตอบแทนผู1ปฏิบัติราชการอันเปAนประโยชนKแกองคKกรปกครองสวนท1องถิ่น
ตั้งไว1
10,000
บาท

เพื่อจายเปAนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ1าง คณะกรรมการตรวจการจ1าง และผู1ควบคุมงาน
กอสร1างของกองการประปา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม
2546 ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

10,000

บาท

2.3.2 คาใช"สอย
ตั้งไว"
205,000
บาท
- ประเภทรายจายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ
ตั้งไว"
100,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาจ1างเหมาบริการ ให1บุคคลทําการอยางหนึ่งอยางใด แกงานการประปา คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ คาจ1างเหมาเป[า ล1างบอ ยกบอ ฯลฯ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

100,000

บาท

- ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย@สิน
ตั้งไว"
เพื่อจายเปAนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑK สิ่งกอสร1างและทรัพยKสินอื่นๆ
ความจําเปAน ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

100,000
บาท
ของกองการประปา ตาม
100,000

บาท

- ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข"าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว
5,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน และลูกจ1าง และเปAนรายจาย
อื่นๆ
ตามความจําเปAน ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

5,000

บาท

2.3.3 คาวัสดุ
ตั้งไว"
279,000
บาท
- ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว"
30,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาวัสดุสํานักงานตางๆ ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย ขององคKกรปกครองสวนท1องถิ่น
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

30,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุไฟฟPาและวิทยุ
ตั้งไว"
2,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาวัสดุไฟฟFาและวิทยุตางๆ ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย ขององคKกรปกครองสวนท1องถิ่น
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

2,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุงานบ"านงานครัว
ตั้งไว"
2,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาวัสดุงานบ1านงานครัวตางๆ ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย ขององคKกรปกครองสวน
ท1องถิ่น
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

2,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุกอสร"าง
ตั้งไว"
30,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาวัสดุกอสร1างตางๆ ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย ขององคKกรปกครองสวนท1องถิ่น ตั้งจาย
จากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา
จํานวน
30,000
บาท

- ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว"
15,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย
ท1องถิ่น ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

ขององคKกรปกครองสวน

15,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว"
50,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจายขององคKกรปกครองสวน
ท1องถิ่น ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

50,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร@
ตั้งไว"
30,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาวัสดุคอมพิวเตอรKตางๆ ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย ขององคKกรปกครองสวนท1องถิ่น ตั้ง
จายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

30,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตร@
ตั้งไว"
20,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาวัสดุวิทยาศาสตรK เพื่อใช1ในการสงตรวจคุณภาพน้ําตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจายของ
องคKกรปกครองสวนท1องถิ่น ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

20,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุอื่นๆ
ตั้งไว"
100,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อมาตรวัดน้ําประปา และวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดเข1าประเภทวัสดุได1ตามความจําเปAนในการ
ปฏิบัติงาน ของกิจการประปา ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา
2.4 หมวดคาสาธารณูปโภค

จํานวน

100,000

บาท

ตั้งไว"รวม

1,740,000

บาท

2.4.1 ประเภทคาไฟฟPา
ตั้งไว"
1,740,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากระแสไฟฟFาของบอบาดาลสูบน้ําประปา และตู1น้ําดื่ม ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชยK)
- งานกิจการประปา
จํานวน
1,740,000
บาท

3. รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว"รวม
753,500
บาท
3.1 หมวดคาครุภัณฑ@ ที่ดินและสิ่งกอสร"าง
ตั้งไว"รวม
753,500
บาท
3.1.1 คาครุภัณฑ@
ตั้งไว"รวม 279,500
บาท
- ประเภทครุภัณฑ@งานบ"านงานครัว
ตั้งไว"
209,500
บาท
1) เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ1าแบบข1อแข็ง เครื่องละ 9,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง เปAนเงิน 9,500 บาท
เครื่องยนตKไมต่ํากวา 1.5 แรงม1า ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 30 ซีซี พร1อมใบมีด (นํามาจากแผนพัฒนา
สามป น.127
ข1อ 1 ) เปAนครุภัณฑKที่ได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

9,500

บาท

2) เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองหยาบ แท็งกKหอถังน้ําบาดาล เครื่องละ 100,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง เปAนเงิน
200,000 บาท (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.72 ข1อ 7) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

200,000

บาท

- ประเภทครุภัณฑ@วิทยาศาสตร@หรือการแพทย@ ตั้งไว"
60,000
บาท
เพื่อจัดซื้อชุดจายสารเคมีอัตโนมัติ จํานวน 3 ชุด เปAนเงิน 60,000.- บาท (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.127
ข1อ 2) เปAนครุภัณฑKที่มิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK แตได1สอบถามราคาในท1องถิ่นเปAนเกณฑK
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา
จํานวน
60,000
บาท
- ประเภทครุภัณฑ@โฆษณาและเผยแพร ตั้งไว"
10,000
บาท
จัดซื้อกล1องถายภาพระบบดิจิตอลความละเอียดไมน1อยกวา 16 ล1านพิกเซล
ตัวละ 10,000 บาท จํานวน 1 ตัว เปAนเงิน 10,000 บาท
1.1 เปAนกล1องคอมแพค (Compact Digital Camera)
1.2 ความละเอียดที่กําหนดเปAนความละเอียดที่เซ็นเซอรKภาพ (Image sensor)
1.3 มีระบบแฟลช (Flash)
1.4 สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข1อมูลได1อยางสะดวกเมื่อข1อมูลเต็ม
หรือเมื่อต1องการเปลี่ยน
1.5 สามารถโอนถายข1อมูลจากกล1องไปยังเครื่องคอมพิวเตอรKได1
1.6 มีกระเปnาบรรจุกล1อง
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑK (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.127 ข1อ 4) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

10,000

บาท

3.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสร"าง

ตั้งไว"รวม

474,000

บาท

1) โครงการกอสร1างวางทอเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ 4/1 (ซอยเปAดพะโล1)
ตั้งไว1
290,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างวางทอเมนประปา PVC ขนาด Ø 4” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 320
เมตร และเชื่อมตอทอยอยเข1าบ1านประชาชน จํานวน 21 หลังคาเรือน รายละเอียดตามแบบแปลนของกอง
การประปา (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.70 ข1อ 2) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

290,000

บาท

2) โครงการกอสร1างวางทอเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ 13 ตั้งไว1
121,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาวางทอเมนประปา ขนาด Ø 3” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 200 เมตร จากปาก
ซอยถึงสุดซอย และทอเมนยอยขนาด Ø 2” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 80 เมตร ชวงแยกซอยบ1านปFาฟอง
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.71 ข1อ 3) ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

121,000

บาท

3) โครงการกอสร1างวางทอเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ 15 (ชวงซอยบ1านนายเอี้ยง)
ตั้งไว1
15,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างวางทอเมนประปา ขนาด Ø 2” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 80 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.71 ข1อ 4) ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

จํานวน

15,000

บาท

4) โครงการกอสร1างวางทอเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ 26 (ชวงซอยบ1านคุณเชาวลิต)
ตั้งไว1
48,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างวางทอเมนประปา ขนาด Ø 3” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 190 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.71 ข1อ 5) ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)
- งานกิจการประปา

******************

จํานวน

48,000

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกระจับ
อําเภอบ"านโป%ง จังหวัดราชบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองการศึกษา
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
รวม 6,377,120 บาท แยกเปHน
1. รายจายประจํา
ตั้งไว" รวม 5,715,820 บาท แยกเปHน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจ"างประจํา
ตั้งไว" รวม
1.1.1 เงินเดือน
ตั้งไว"
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
ตั้งไว"
เพื่อจายเปAนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 3
รายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ

965,220 บาท
965,220 บาท
808,980 บาท
อัตรา ตั้งจายจาก

จํานวน

808,980 บาท

ตั้งไว"

89,040 บาท

1) เพื่อจายเปAนคาตอบแทนรายเดือนผู1อํานวยการกองการศึกษา เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 67,200
บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา)
2) เพื่อจายเปAนเงินเพิ่มให1แกพนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑKและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
ที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.กําหนด จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 320 บาท จํานวน 3,840 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ
กํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นแล ะจํ า นวนเงิ น ที่ ป รั บ เพิ่ ม สํ า หรั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ก.พ. กํ า หนด ล งวั น ที่
31 พฤษภาคม 2554 ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
3) เพื่อจายเปAนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให1แกพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา เปAนเงิน 18,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขในการให1พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ตั้ง
จายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-ประเภทเงินประจําตําแหนงของผู"บริหาร

จํานวน

89,040

บาท

ตั้งไว"

67,200

บาท

เพื่อจายเปAนเงินประจําตําแหนงผู1อํานวยการกองการศึกษา เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 67,200 บาท
ตามพระราชบัญญั ติเงิน เดือน และเงินประจํา ตําแหนง พ.ศ. 2538 ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จํานวน

67,200

บาท

1.2 หมวดคาจ"างชั่วคราว
ตั้งไว" รวม 508,000 บาท
- ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มให"แกพนักงานจ"าง
ตั้งไว"
508,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินเดือนให1แกพนักงานจ1าง จํานวน 4 อัตรา จํานวน 321,880 บาท และจายเปAนเงินเพิ่ม
คาครองชี พชั่ ว คราวจํ านวน 4 อั ต รา จํา นวน 186,120 บาท ตั้ งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
จํานวน
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน

108,000 บาท
400,000 บาท

1.3 หมวดคาตอบแทนใช"สอยและวัสดุ
ตั้งไว" รวม 2,860,000 บาท
1.3.1 คาตอบแทน
ตั้งไว"
62,000 บาท
- ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว"
2,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให1แกพนักงานเทศบาลและลูกจ1างผู1ได1รับคําสั่งให1
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
จํานวน
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน

1,000
1,000

บาท
บาท

- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว"
50,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ1างประจําในหนวยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได1รับเงินชวยเหลือ คา
รักษาพยาบาลตามระเบียบ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จํานวน

50,000

บาท

- ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว"
10,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ1างประจําในหนวยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได1รับเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลตามระเบียบ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จํานวน

10,000

บาท

1.3.2 คาใช"สอย
ตั้งไว" 1,592,000 บาท
- ประเภทรายจายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ
ตั้งไว"
92,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาจ1างเหมาบริการให1บุคคลทําการอยางหนึ่งอยางใดแกเทศบาล คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ1างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศนKหรือสิ่งตีพิมพKตางๆ) คาจ1างเหมาในการจัดทําปFายประชาสัมพันธK ปFายประกาศ เทป วีดีโอเทป และ
คาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAน เปAนไปตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายตามที่
กรมสงเสริมการ
ปกครองท1องถิ่นกําหนด ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ)

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5,000
5,000
72,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

- ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย@สิน
ตั้งไว"
60,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมยานพาหนะ ครุภัณฑK สิ่งกอสร1าง หรือทรัพยKสินอื่นใดของหนวยงาน
นี้ รายละเอียดเปAนไปตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายที่กรมสงเสริมการปกครองท1องถิ่นกําหนด ตั้งจายจาก
รายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษาและแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5,000
5,000
45,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท

- ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว" 1,055,000 บาท
1) คาใช1จายในการจัดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ1าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ( 5 ธันวาคม )
ตั้งไว1
200,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ1าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
( 5 ธันวาคม ) โดยจายเปAนคาใช1จายในพิธีการทางศาสนา คาวัสดุสํานักงาน คามหรสพ และ/หรือ
การแสดง คาวัสดุไฟฟFาและวิทยุ คาวัสดุกอสร1าง คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เครื่องเชาเครื่องขยายเสียง
และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 84 ข1อ 5) ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
- งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

จํานวน

200,000 บาท

2) คาใช1จายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ1าพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)
ตั้งไว1
200,000 บาท
เพื่ อ จายเปA น คาใช1 จ ายในการจั ด งานวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ1 า พระบรมราชิ นี น าถ
(12 สิ ง หาคม) โดยจายเปA น คาใช1 จ ายในพิ ธี ก ารทางศาสนา คาวั ส ดุ สํ า นั ก งาน คามหรสพ และ/หรื อ
การแสดง คาวัสดุไฟฟFาและวิทยุ คาวัสดุกอสร1าง คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เครื่องเชาเครื่องขยายเสียง
และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 84 ข1อ 4) ตั้งจายจากรายได1 จํานวน
54,390 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 145,610 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
- งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

จํานวน

200,000 บาท

3) คาใช1จายในการจัดงานประเพณีสงกรานตK ตั้งไว1 200,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการจัดงานประเพณีสงกรานตK ขบวนแห คาพิมพKวุฒิบัตร คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาจ1างแตงหน1านางสงกรานตK คาวัสดุสํานักงาน คาของขวัญของรางวัล คาเชาพาหนะรับ - สง ผู1มารวม
กิจกรรม คาวัสดุเครื่องแตงกาย คาวัสดุกอสร1าง คาวัสดุไฟฟFาและวิทยุ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจ1าง
ตกแตงสถานที่ในการจัดงาน คาเชาเครื่องขยายเสียง และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAน (นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป น. 84 ข1อ 6) ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
- งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
จํานวน 200,000 บาท
4) คาใช1จายในการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
ตั้งไว1
60,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา เงินสนับสนุนหนวยงานผู1สงรถเทียนพรรษา เข1า
รวมขบวนแห คาเครื่องไทยธรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจ1างแตงหน1านางฟFา คาวัสดุสํานักงาน คา
ของขวัญของรางวัล คาเชาพาหนะรับ - สง ผู1มารวมกิจกรรม และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามา
จากแผนพั ฒ นาสามป น. 83 ข1 อ 3) ตั้ งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ)
- งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

จํานวน

60,000

บาท

5) คาใช1จายในการจัดทําโครงการธรรมะนําทาง
ตั้งไว1
30,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการจัดทําโครงการฯ โดยจายเปAนคาจ1างเหมาบริการ คาน้ําปานะ คาเครื่องไทยทาน
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาเผยแพร คาเชาอุปกรณKไฟฟFาและคาเชา เครื่องขยายเสียง และคาใช1จาย
อื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 85 ข1อ 9) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
- งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

จํานวน

30,000

บาท

6)คาใช1 จ ายในการจั ด ทํ า โครงการทั ศ นศึ ก ษาให1 กั บ เด็ ก นั ก เรี ย น
ศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
ตั้งไว1
20,000 บาท
เพื่ อ จายเปA น คาใช1 จ ายในการจั ด ทํ า โครงการฯ โดยจายเปA น คาจ1 า งเหมาบริ ก าร คาอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาเผยแพร คาเชาอุปกรณKไฟฟFาและคาเชา เครื่องขยายเสียง และคาใช1จาย
อื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 77 ข1อ 3) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
20,000 บาท

7)คาใช1จายในการจัดทําโครงการประชุมผู1ปกครองศูนยKพัฒนาเด็กเล็กฯ
ตั้งไว1
5,000 บาท
เพื่ อจายเปA น คาใช1 จ ายตามโครงการฯ โดยจายเปA น คาจ1 า งเหมาบริ การ คาอาหารและเครื่ องดื่ ม คาวั ส ดุ
สํานักงาน คาวัสดุโฆษณาเผยแพร คาเชาอุปกรณKไฟฟFาและคาเชา เครื่องขยายเสียง และคาใช1จายอื่นๆ ที่
จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 77 ข1อ 1)
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน

5,000

บาท

8)คาใช1จายในการจัดทําโครงการมอบประกาศนียบัตรให1กับ
เด็กนักเรียนศูนยKพัฒนาเด็กเล็กฯ
ตั้งไว1
10,000 บาท
เพื่ อจายเปA น คาใช1 จ ายตามโครงการฯ โดยจายเปA น คาจ1 า งเหมาบริ การ คาอาหารและเครื่ องดื่ ม คาวั ส ดุ
สํานักงาน คาวัสดุโฆษณาเผยแพร คาเชาอุปกรณKไฟฟFาและคาเชา เครื่องขยายเสียง และคาใช1จายอื่นๆ
ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 79 ข1อ 1) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน

10,000

บาท

9) คาใช1จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว1
100,000 บาท
เพื่ อจายเปA นคาใช1 จ ายตามโครงการฯ โดยจายเปA นคาวั ส ดุสํ า นักงาน คาอาหาร และเครื่ องดื่ ม คาวั ส ดุ
กอสร1 า ง คาวั ส ดุ ไ ฟฟF า และวิ ท ยุ คาวั ส ดุ ง านบ1 า นงานครั ว คาวั ส ดุ โ ฆษณาและเผยแพร คาวั ส ดุ
การกี ฬ า คาเงิ น สนั บ สนุ น ของที่ ร ะลึ ก และ/หรื อ เงิ น รางวั ล และ/หรื อ ของรางวั ล สํ า หรั บ การแขงขั น
การประกวด และกรรมการตั ด สิ น คาจ1 า งเหมาบริ ก ารในระหวางการจั ด งาน และคาใช1 จ ายอื่ น ๆ
ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 87 ข1อ 6) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
- งานศึกษาไม)กําหนดระดับ

จํานวน

100,000 บาท

10)คาใช1จายในการจัดทําโครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลกระจับ
ตั้งไว1
30,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายตามโครงการฯ เปAนคาจ1างเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาเผยแพร คาเชาอุปกรณKไฟฟFาและคาเชา เครื่องขยายเสียง และคาใช1จาย
อื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 89 ข1อ 10) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
- งานศึกษาไม)กําหนดระดับ

จํานวน

30,000

บาท

11) คาใช1จายในการแขงขันกีฬาภายในและนอกเขตเทศบาล
ตั้งไว1
200,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการจัดการแขงขันกีฬาในเขตเทศบาล / จัดการแขงขันกีฬาเยาวชนในเขตเทศบาล /
เข1ารวมการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธK โดยจายเปAนคาวัสดุอุปกรณK คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณK
ตางๆ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาใช1จายในพิธีเปGด - ปGด การแขงขัน คาตอบแทนกรรมการ ผู1ตัดสิน
คาเงินสนับสนุน และ/หรือเงินรางวัล หรือ เงินรางวัล หรือ ของรางวัลการแขงขัน และกรรมการตัดสิน คา
ถ1วยรางวัล คาเหรียญรางวัล คาจ1างเหมาบริการ คาพาหนะและขนสง คาเวชภัณฑK คาใช1จาย
อื่นที่เกี่ยวข1องและจําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 86 ข1อ 1) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
- งานกีฬาและนันทนาการ
หมวดอื่นๆ

จํานวน

200,000

บาท

- ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข"าลักษณะรายจาย
ตั้งไว"
385,000 บาท

เพื่อจายเปA นคาใช1จายในการเดิน ทางไปราชการ เชน คาเบี้ ยเลี้ยงเดิน ทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ สําหรั บ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ1าง ลูกจ1างชั่วคราว คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล คาซื้อพวงมาลัย ชอ
ดอกไม1 พวงมาลา คาชดเชยความเสี ย หายหรื อ คาสิ น ไหมทดแทนกรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากเทศบาล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 / ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 คาอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ จํานวน 334,880 บาท คาใช1จายในการ
พัฒนาครูผู1ดูแลเด็กของศูนยKพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4,000 บาท และรายจายอื่นๆ ที่มีลักษณะเปAนรายจาย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข1าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งจายจากรายได1 จํานวน 46,120
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 338,880 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
จํานวน 30,000
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 350,000
- งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
จํานวน
5,000

บาท
บาท
บาท

1.3.3 คาวัสดุ
ตั้งไว" 1,206,000 บาท
- ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว"
50,000 บาท
เพื่อจายเปA นคาจั ดซื้อวั สดุสํา นักงานตางๆ เพื่อใช1 ในราชการ เชน น้ําดื่ ม กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ แฟFม เครื่องแบบพิมพKตางๆ ตรายาง สิ่งพิมพKที่ได1จากการซื้อ หรือ จ1างพิมพK ซองในการบรรจุ
หีบหอ ตะแกรงวางเอกสาร ธงชาติ เปAนต1น ที่จําเปAนต1องใช1ในหนวยงานนี้ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
จํานวน
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
-งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
จํานวน

20,000
20,000
10,000

บาท
บาท
บาท

- ประเภทคาวัสดุไฟฟPาและวิทยุ
ตั้งไว"
5,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อวัสดุไฟฟFาและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟFา สวิตซKไฟฟFา ถานแบตเตอรี่สําหรับวิทยุมือ
ถือ และวัส ดุ ไฟฟFา อื่ น ๆ เปAน ต1น ที่ จํา เปAน ต1องใช1 ในหนวยงานนี้ ตั้ งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
จํานวน
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน

2,500
2,500

บาท
บาท

- ประเภทคาวัสดุงานบ"านงานครัว
ตั้งไว"
10,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อวัสดุงานบ1านงานครัวตางๆ เชน แก1วน้ํา จานรอง สบู แปFง น้ํายาทําความสะอาด
น้ํ า ยา-ผงซั ก ล1 า ง ไม1 ก วาด ไม1 ถู พื้ น
ที่ น อนเด็ กนั ก เรี ย นศู น ยK พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ของเทศบาล และอื่ น ๆ
ตามความจําเปAน ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน

10,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร@
ตั้งไว"
30,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณKตางๆ ที่ใช1กับเครื่องคอมพิวเตอรK เชน ตลับผ1าหมึก แถบ
พิมพK หมึกเครื่องปริ๊นคอมพิวเตอรK แผนหรือจานบันทึกข1อมูล ฯลฯ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
จํานวน
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
- ประเภทคาวัสดุโฆษณาเผยแพร

ตั้งไว"

20,000
10,000

บาท
บาท

1,000

บาท

เพื่อใช1จายเปAนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษเขียนโปสเตอรK พูกันและสี ฟGลKมถายรูป แถบ
บั น ทึ ก เสี ย ง หรื อ ภาพ วี ดี โ อเทป แผนซี ดี และอื่ น ๆ ที่ จํ า เปA น ต1 อ งใช1 ใ นการประชาสั ม พั น ธK
และเผยแพรให1ประชาชนทราบ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย

จํานวน

1,000

บาท

ตั้งไว"

3,000

บาท

เพื่อใช1 จายเปAน คาวัส ดุเ ครื่ องแตงกายตางๆ เชน ผ1า กันเปVuอน และอื่น ๆ ตามความจํ าเปAน แกเด็ กนั กเรีย น
ศูนยKพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
- ประเภทวัสดุกีฬา

ตั้งไว"

3,000

บาท

50,000

บาท

เพื่ อ ใช1 จ ายเปA น คาจั ด ซื้ อ วั ส ดุ กี ฬ าสํ า หรั บ ศู น ยK พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ฯ และกี ฬ าในชุ ม ชน เชน ลู ก ฟุ ต บอล
ลูกวอลเลยK บอล ไม1 แบดมิ นตั น ลู กเปตอง ฯลฯ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษาและ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )

- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
- งานกีฬาและนันทนาการ
จํานวน

5,000
45,000

บาท
บาท

- ประเภทวัสดุกอสร"าง
ตั้งไว"
10,000 บาท
เพื่อใช1จายเปAนคาซื้อวัสดุกอสร1าง เชน ไม1 เหล็ก สี ตะปู ปูนซีเมนตK ปูนขาว ทราย อิฐ เหล็กเส1น
เปA น ต1 น ตั้ ง จายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา และแผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ)
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
2,000 บาท
- งานกีฬาและนันทนาการ
จํานวน 3,000 บาท
-งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
จํานวน
5,000 บาท
- ประเภทวัสดุอื่น ๆ

ตั้งไว"

1,047,000 บาท

เพื่อใช1จายเปAนคาวัสดุซึ่งไมสามารถจัดอยูในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได1 เชน วัสดุเครื่องบริโภค อาหาร
เสริม (นม) ของเด็กนักเรียนศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ อาหารเสริม (นม) ของเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดจันทาราม ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท1องถิ่น ที่ มท 0893.3/ ว 1522 ลงวันที่
11 มิถุนายน 2555 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,046,640 บาท ตั้งจายจากรายได1 360
บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
- ประเภทคาโทรศัพท@

1,047,000 บาท

ตั้งไว" รวม 40,000
ตั้งไว"
10,000

บาท
บาท

เพื่อจายเปAนคาโทรศัพทKของศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ และคาใช1จายเกี่ยวกับการใช1ระบบ
อิ น เทอรK เ น็ ต และคาสื่ อ สารอื่ น ๆ ของศู น ยK ICT
ซึ่ ง ใช1 ใ นการติ ด ตอประสานงานกั บ ทางราชการ
และเอกชนผู1ติดตอราชการของเทศบาล ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
- ประเภทคาไฟฟPา

ตั้งไว"

10,000

บาท

30,000

บาท

เพื่อจายเปAนคากระแสไฟฟFาศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา )
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน

30,000

บาท

1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว" รวม 1,322,600 บาท
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค@กรปกครองสวนท"องถิ่นอื่น ตั้ ง ไว"
5,000 บาท
1) เงิ นอุ ดหนุ นกี ฬาเทศบาลสัมพัน ธK สํา หรั บจายเปAนเงิน สนับ สนุ นให1แกเทศบาลเมือง
โพธาราม ซึ่งเปAนเจ1าภาพจัดการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธK จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 18 ประจําป 2556
(นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป) ตามหนั งสื อ เทศบาลเมื อ งโพธาราม ที่ รบ 52206/ว 439 ลงวั น ที่ 22
มี น าคม 2555 ตั้ ง จายจากรายได1 ทั้ ง นี้ จ ะเบิ ก จายตอเมื่ อ ได1 รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะอนุ ก รรมการ

อํานวยการการกระจายอํานาจให1แก อปท.ระดับจังหวัดแล1ว (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
- งานกีฬาและนันทนาการ

จํานวน

5,000

บาท

1.5.2 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองค@กรเอกชนในกิจกรรมอันเปHน
สาธารณประโยชน@
ตั้งไว" 1,317,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเปAนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม
(ตั้งตรงจิตร 5) อําเภอบ1านโป[ง จังหวัดราชบุรี ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท1องถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0893.3/ ว 11522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 (นํามาจากแผนพัฒนาสามป ) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน 1,237,600 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการเลนดนตรีในวงดุริยางคK โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรง
จิ ต ร 5) อํ า เภอบ1 า นโป[ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี ตามหนั ง สื อ โรงเรี ย นวั ด จั น ทาราม (ตั้ ง ตรงจิ ต ร 5)
ที่ ศธ 04128.066/126 ลงวัน ที่ 25 เมษายน 2555 (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 89 ข1อ 12)
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- งานศึกษาไม)กําหนดระดับ

จํานวน

80,000 บาท

1.6 หมวดรายจายอื่น
ตั้งไว" รวม 20,000 บาท
- ประเภทคาวัสดุการศึกษาเด็กนักเรียนศูนย@พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งไว"
20,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาวัสดุการศึกษาของเด็กนักเรียนศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ เชน บัตรสุขภาพ
แบบ ป.01 ป.02 วัสดุอุปกรณKสื่อการเรียนการสอน วัสดุประจําห1อง หนังสือคูมือครู คูมือการสอน
หนังสือ แบบเรียน และแบบฝwกหัดตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน

20,000

บาท

2. รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว" รวม 661,300 บาท แยกเปHน
1.หมวดคาครุภัณฑ@ ที่ดิน และสิ่งกอสร"าง
ตั้งไว"
661,300 บาท
1.1 คาครุภัณฑ@
ตั้งไว"
541,300 บาท
- ประเภทครุภัณฑ@สํานักงาน
ตั้งไว"
14,300 บาท
1) จัดซื้อชั้นวางของ ขนาด 3 ชั้น ตัวละ 1,500 บาท จํานวน 1 ตัว เปAนเงิน 1,500
บาท (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 125 ข1อ 4) เปAนครุภัณฑKที่มิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑKแตได1สอบถามราคาในท1องถิ่นเปAนเกณฑK ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา).
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน

1,500

บาท

2) จัดซื้อตู1ไม1 9 ชอง ตู1ละ 1,200 บาท จํานวน 4 ตู1 เปAนเงิน 4,800 บาท (นํามา
จากแผนพัฒนาสามป น. 125 ข1อ 4) เปAนครุภัณฑKที่มิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑKแตได1
สอบถามราคาในท1องถิ่นเปAนเกณฑK ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา).
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน

4,800 บาท

3) จัดซื้อตู1ไม1 6 ชอง ตู1ละ 1,000 บาท จํานวน 4 ตู1 เปAนเงิน 4,000 บาท (นํามา
จากแผนพัฒนาสามป น. 125 ข1อ 4) เปAนครุภัณฑKที่มิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑKแตได1
สอบถามราคาในท1องถิ่นเปAนเกณฑK ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา).
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน

4,000 บาท

4) จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 3 ชั้น ตู1ละ 1,000 บาท จํานวน 4 ตู1 เปAนเงิน 4,000 บาท
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 125 ข1อ 4) เปAนครุภัณฑKที่มิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑKแตได1
สอบถามราคาในท1องถิ่นเปAนเกณฑK ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา).
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน

4,000 บาท

- ประเภทครุภัณฑ@กีฬา
ตั้งไว"
500,000 บาท
1) จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ1ง เพื่อติดตั้งภายใน 12 ชุมชน เปAนเงิน 500,000
บาท (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 98 ข1อ 1 ) เปAนครุภัณฑKที่มิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK
แตได1สอบถามราคาในท1องถิ่นเปAนเกณฑK ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
- งานกีฬาและนันทนาการ

จํานวน

500,000

บาท

- ประเภทครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@
ตั้งไว"
27,000 บาท
1) จัดซื้อคอมพิวเตอรKโนxตบุxค จํานวน 1 เครื่อง เปAนเงิน 27,000 บาท ตามรายละเอียด
ดังนี้
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน1อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมน1อยกวา 2.0 GHz และรองรับหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมน1อยกวา 1,066 MHz จํานวน 1
หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมน1อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข1อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมน1อยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมน1อยกวา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมน1อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช1งานได1ไมน1อยกวา Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 125 ข1อ 4) เปAนครุภัณฑKที่กําหนดไว1ในเกณฑKราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑKคอมพิวเตอรK กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา)

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จํานวน

27,000

บาท

1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสร"าง
ตั้งไว"
120,000 บาท
1) ติ ด ตั้ ง เหล็ ก ดั ด พร1 อ มมุ1 ง ลวดรอบบริ เ วณอาคารศู น ยK พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลฯ
เปAนเงิน 120,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาติดตั้งเหล็กดัดพร1อมมุ1งลวดรอบบริเวณอาคารศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น. 81 ข1อ 1) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน
**************************

120,000

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตําบลกระจับ
อําเภอบ"านโป%ง จังหวัดราชบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองคลัง
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
รวม 2,939,020 บาท แยกเปHน
1.รายจายประจํา
ตั้งไว" รวม 2,899,620 บาท แยกเปHน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจ"างประจํา
ตั้งไว"รวม 2,397,620 บาท
1.1.1 เงินเดือน
ตั้งไว"
1,997,520 บาท
-ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตั้งไว"
1,719,120 บาท
เพื่อจายเปAนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงิน
รายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
-งานบริหารงานคลัง

จํานวน

1,719,120

บาท

-ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว"
211,200
บาท
1) เพื่อจายเงินเพิ่มให1แกพนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑKและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนที่ปรับ
เพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.กําหนด จํานวน 5 อัตรา จํานวนเงิน 18,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดราชบุรี เรื่องหลักเกณฑKและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
2) เพื่อจายเปAนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให1แกพนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา จํานวนเงิน 126,000
บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขการให1พนักงาน
เทศบาล ลูกจ1างและพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
3) เพื่อจายเปAนเงินคาตอบแทนรายเดือนผู1อํานวยการกองคลัง เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 67,200 บาท
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538
ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
-งานบริหารงานคลัง

จํานวน

211,200

บาท

-ประเภทเงินประจําตําแหนงของผู"บริหาร
ตั้งไว"
67,200 บาท
เพื่อจายเปAนเงินประจําตําแหนงผู1บริหาร ผู1อํานวยการกองคลัง เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 67,200
บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
-งานบริหารงานคลัง

จํานวน

67,200

บาท

1.1.2 คาจ"างประจํา
ตั้งไว"
400,100
บาท
-ประเภทคาจ"างลูกจ"างประจํา
ตั้งไว"
400,100
บาท
เพื่อจายเปAนเงินคาจ1างให1แกลูกจ1างประจํา จํานวน 2 อัตรา และเงินปรับปรุงคาจ1างประจําป ตั้งจายจากเงิน
รายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
-งานบริหารงานคลัง

จํานวน

400,100

บาท

1.2 หมวดคาจ"างชั่วคราว
ตั้งไว"รวม 108,000
บาท
-ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มให"แกพนักงานจ"าง ตั้งไว" 108,000
บาท
เพื่อจายเปAนเงินเดือนให1แกพนักงานจ1าง จํานวน 1 อัตรา จํานวนเงิน 64,080 บาท และจายเปAนเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา จํานวนเงิน 43,920 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขการให1พนักงานเทศบาล ลูกจ1างและพนักงานจ1างของ
เทศบาลได1รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
-งานบริหารงานคลัง
1.3 หมวดคาตอบแทนใช"สอยและวัสดุ

จํานวน
ตั้งไว"รวม

108,000

บาท

394,000

บาท
1.3.1 คาตอบแทน
ตั้งไว" 150,000 บาท
- ประเภทคาตอบแทนผู"ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน@แกองค@กรปกครองสวนท"องถิ่น
ตั้งไว"
20,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ1าง คณะกรรมการตรวจการจ1าง และ
ผู1ควบคุมงานกอสร1างของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.3/ ว 4231 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2546 ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารงานคลัง

จํานวน

20,000

บาท

-ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว"
20,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให1แกพนักงานเทศบาลและลูกจ1างที่สังกัด ใน
หนวยงานนี้ที่ได1รับคําสั่งให1ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)
-งานบริหารงานคลัง

จํานวน

20,000

บาท

-ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว"
50,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให1แกพนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจํา ในหนวยงานนี้ซึ่งมีสิทธิได1รับ
การชวยเหลือตามระเบียบ ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
-งานบริหารงานคลัง

จํานวน

50,000

บาท

- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว"
60,000
บาท
เพื่อจายเปAนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ให1แกพนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจํา และผู1มีสิทธิได1รับเงิน
ชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตามระเบียบ ในหนวยงานนี้ ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)
- งานบริหารงานคลัง

จํานวน

60,000

บาท

1.3.2 คาใช"สอย
ตั้งไว"
110,000
บาท
- ประเภทรายจายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ ตั้งไว"
40,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาจ1างเหมาบริการบุคคลภายนอกให1ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดแกเทศบาล คาจ1างเหมาแรงงาน
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ อปท. คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาตาง ๆ และ
คาใช1จายในการปรับปรุงข1อมูลแผนที่ภาษีให1เปAนปBจจุบัน และคาใช1จายอื่น ๆ ที่จําเปAนต1องจาย ตั้งจายจาก
เงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารงานคลัง

จํานวน

40,000

บาท

- ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย@สินตั้งไว" 20,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑK ทรัพยKสินตางๆ เชน รถยนตK รถจักรยานยนตK ครุภัณฑK
สํานักงาน , ครุภัณฑKคอมพิวเตอรK และทรัพยKสินอื่น ๆ ที่ชํารุดตามความจําเปAน ตั้งจายจากเงินรายได1
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารงานคลัง
- ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

20,000

บาท

ตั้งไว"

20,000

บาท

โครงการ “รวมมือกันเสียภาษี กระจับท1องถิ่นนี้พัฒนา” ตั้งไว1
20,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายตามโครงการ เปAนคาวัสดุและอุปกรณKในการดําเนินงานตามโครงการ คาของที่ระลึก คา
ของรางวัล และคาใช1จายอื่น ๆ ตามความจําเปAน (นํามาจากแผนพัฒนาสามป) ตั้งจายจากเงินรายได1
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารงานคลัง

จํานวน

20,000

บาท

-ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข"าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว"
30,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาที่
พักระหวางเดินทางไปราชการให1แกพนักงานเทศบาล และลูกจ1างของหนวยงานนี้ ซึ่งได1รับคําสั่งให1เดินทางไป
ราชการในตางท1องที่ภายในประเทศตามสิทธิ ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารงานคลัง

จํานวน

30,000

บาท

1.3.3 คาวัสดุ
ตั้งไว"
134,000
บาท
- ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว"
30,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาเครื่องแบบพิมพKตางๆ สิ่งพิมพKที่ได1จากการซื้อ หรือ จ1างพิมพK ซองในการบรรจุหีบหอ ตะแกรง
วางเอกสาร ใบเสร็จรับเงินประเภทตางๆ สมุดบัญชีรับเงิน เปAนต1น ที่จําเปAนต1องใช1ในหนวยงานนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารงานคลัง

จํานวน

30,000

บาท

-ประเภทคาวัสดุไฟฟPาและวิทยุ
ตั้งไว"
2,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อวัสดุไฟฟFาและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ เปAนต1น ที่จําเปAนต1องใช1ในหนวยงานนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารงานคลัง

จํานวน

2,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว"
20,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อวัสดุยานพาหนะขนสง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ น้ํามันเบรก หม1อน้ํา เปAนต1น
เพื่อเปลี่ยนหรือ ซอมแซมยานพาหนะของหนวยงานนี้ตามความจําเปAน ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
-งานบริหารงานคลัง

จํานวน

20,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น
ตั้งไว"
50,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นใช1กับยานพาหนะของหนวยงานนี้ ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
-งานบริหารงานคลัง

จํานวน

50,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร@

ตั้งไว"

20,000

บาท

เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณKตางๆ ที่ใช1กับเครื่องคอมพิวเตอรK เชน ตลับผ1าหมึก แถบ
พิมพK หมึกเครื่องปริ้นคอมพิวเตอรK แผนหรือจานบันทึกข1อมูล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารงานคลัง
- ประเภทวัสดุงานบ"านงานครัว

จํานวน

20,000

บาท

ตั้งไว"

5,000

บาท

เพื่อใช1จายเปAนคาวัสดุงานบ1านงานครัวตาง ๆ เชน กาแฟ แก1วน้ํา ไม1กวาด และอื่น ๆ ตามความจําเปAน ตั้ง
จายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )
- งานบริหารงานคลัง

จํานวน

5,000

บาท

- ประเภทวัสดุโฆษณาเผยแพร

ตั้งไว"

7,000

บาท

เพื่อใช1จายเปAนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษเขียนโปสเตอรK พูกันและสี ฟGลKมถายรูป แถบ
บันทึกเสียง หรือภาพ วีดีโอเทป แผนซีดี และอื่นๆ ที่จําเปAนต1องใช1ในการประชาสัมพันธK และเผยแพรให1
ประชาชนทราบ ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )
- งานบริหารงานคลัง

จํานวน

7,000

บาท

2.รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว" รวม 39,400 บาท แยกเปHน
2.1 หมวดคาครุภัณฑ@
ตั้งไว"รวม 39,400
บาท
2.1.1 คาครุภัณฑ@
ตั้งไว"
39,400
บาท
-ประเภทครุภัณฑ@สํานักงาน
ตั้งไว"
24,400
บาท
1. คาจัดซื้อตู1เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปGด จํานวน 1 ตู1 ตู1ละ 4,500 บาท
เปAนเงิน 4,500 บาท
2. คาจัดซื้อตู1เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต จํานวน 1 ตู1 ตู1ละ
2,800 บาท เปAนเงิน 2,800 บาท
3. คาจัดซื้อตู1เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบขนาด 3 ฟุต พร1อมขาตั้ง จํานวน 1
ชุด ชุดละ 3,300 บาท เปAนเงิน 3,300 บาท
4. คาจัดซื้อตู1เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต พร1อมขาตั้ง จํานวน 1
ชุด ชุดละ 4,300 บาท เปAนเงิน 4,300 บาท
5. คาจัดซื้อตู1เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู1
ตู1ละ 3,500 บาท เปAนเงิน 3,500 บาท
6.คาจัดซื้อเก1าอี้บุนวมมีพนักพิง และที่วางแขนสําหรับผู1ปฏิบัติงานจํานวน 3 ตัว
ตัวละ 2,000 บาท เปAนเงิน 6,000 บาท
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป) เปAนครุภัณฑKที่มิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK แตได1สอบถาม
ราคาในท1องถิ่นเปAนเกณฑK ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารงานคลัง

จํานวน

24,400

บาท

-ประเภทครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@
ตั้งไว"
15,000
บาท
1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรKเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เปAนเงิน
15,000 บาท รายละเอียดดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน1อยกวา 2.4 GHz
หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีสวนควบคุมการแสดงผลที่มีหนวยความจําไมน1อยกวา 128 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมน1อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข1อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน1อย
กวา 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมน1อยกวา 30 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมน1อยกวา 1 ชอง

- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมน1อยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมน1อย
กวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป) เปAนครุภัณฑKที่นําราคามาจากเกณฑKราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑK
คอมพิวเตอรK ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
-งานบริหารงานคลัง

จํานวน
********************

15,000

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกระจับ
อําเภอบ"านโป%ง จังหวัดราชบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองชาง
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น รวม
11,620,640 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไว" รวม
4,308,640 บาท แยกเปHน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจ"างประจํา
ตั้งไว"รวม 1,436,640

บาท

1.1.1 เงินเดือน
ตั้งไว"
1,436,640 บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตั้งไว"
1,235,520 บาท
เพื่อจายเปAนเงินเดือนพนักงานเทศบาล 6 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จํานวน

1,235,520

บาท

- ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว"
133,920 บาท
1) เพื่อจายเปAนเงินเพิ่มให1แกพนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑKและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนที่
ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนดจํานวน 4 อัตรา เปAนเงิน 12,720 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนด ฯ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
2) เพื่อจายเปAนเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับผู1ที่มีสิทธิได1รับ จํานวน 3 อัตรา เปAนเงิน 54,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขการให1พนักงาน
เทศบาล ลูกจ1าง และพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2555
3) เพื่อจายเปAนเงินคาตอบแทนรายเดือนผู1อํานวยการกองชาง เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 67,200
บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538
ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จํานวน

133,920

บาท

- ประเภทเงินประจําตําแหนงของผู"บริหาร
ตั้งไว"
67,200 บาท
เพื่อจายเปAนเงินประจําตําแหนงผู1บริหาร ผู1อํานวยการกองชาง เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 67,200
บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จํานวน

67,200

บาท

1.2 หมวดคาจ"างชั่วคราว
ตั้งไว"รวม
864,000 บาท
- ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มให"แกพนักงานจ"าง ตั้งไว"
864,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินเดือนให1แกพนักงานจ1าง จํานวน 8 อัตรา เปAนเงิน 576,720 บาท และจายเปAนคาครองชีพ
ชั่วคราว จํานวน 8 อัตรา เปAนเงิน 287,280 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขการให1พนักงานเทศบาล ลูกจ1าง และพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จํานวน
216,000 บาท
- งานไฟฟ8าถนน
จํานวน
216,000
บาท
- งานสวนสาธารณะ
จํานวน
432,000
บาท
1.3 หมวดคาตอบแทนใช"สอยและวัสดุ
ตั้งไว"รวม 1,597,000
บาท
1.3.1 คาตอบแทน
ตั้งไว"รวม 107,000
บาท
- ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว" 5,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการให1แกพนักงานเทศบาล
ลูกจ1า งประจํ า พนั กงานจ1 าง ที่มีความจํ าเปA นต1 องมาปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการเปA นครั้งคราวในกรณี
งานเรงดวนตามโครงการตางๆ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ8าถนน
- งานสวนสาธารณะ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

2,000
2,000
1,000

บาท
บาท
บาท

- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว"
50,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลให1แกพนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจํา และครอบครัวที่มีสิทธิตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จํานวน

50,000

บาท

- ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว"
10,000
บาท
เพื่ อจายเปA น เงิ น ชวยเหลื อการศึ กษาบุ ต รให1 แกพนั กงานเทศบาล ลู กจ1 า งประจํ า ที่ มี สิ ทธิ ต ามระเบี ย บฯ
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จํานวน

10,000

บาท

- ประเภทเงินคาเชาบ"าน
ตั้งไว"
42,000
บาท
เพื่อจายเปAนเงินคาเชาบ1าน ของพนักงานเทศบาลตามระเบียบ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จํานวน

42,000

บาท

1.3.2 คาใช"สอย
ตั้งไว"รวม
685,000 บาท
- ประเภทรายจายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ
ตั้งไว"
465,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายเพื่อให1ได1มาซึ่งบริการ เชน คาจ1างเหมากําจัดวัชพืช ตัดต1นไม1ปรับปรุงภูมิทัศนK คา
ติดตั้งไฟฟFาสาธารณะ ขุดลอกคลอง ทางระบายน้ํา ดูแลเกาะกลางถนน สวนสาธารณะบึงกระจับ และ
แหลงน้ําอื่นๆ คาจ1างเหมาบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง และรายจายให1ได1มาซึ่งบริการอื่นๆ ตาม
ความจําเปAน
ตั้งจายจากรายได1 ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน )
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จํานวน
10,000
บาท
- งานไฟฟ8าถนน
จํานวน
305,000
บาท
- งานสวนสาธารณะ
จํานวน
150,000
บาท
- ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข"าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว"
20,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการเดินทางไปราชการ เชน การเข1าอบรม หรือสัมมนาของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ1างประจํา ที่ได1รับคําสั่งให1เดินทางไปราชการ ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จํานวน
20,000
บาท
- ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย@สิน ตั้งไว" 200,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาบํารุงหรือซอมแซมครุภัณฑK สิ่งกอสร1าง และทรัพยKสินอื่นๆ เชน ครุภัณฑKยานพาหนะขนสง ,
ครุภัณฑKการเกษตร , ครุภัณฑKเครื่องมือชาง , ถนน , ทอระบายน้ํา , และทรัพยKสินอื่นๆตามความจําเปAน ตั้งจาย
จากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-งานไฟฟ8าถนน
-งานสวนสาธารณะ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

10,000
140,000
50,000

บาท
บาท
บาท

1.3.3 คาวัสดุ
ตั้งไว"รวม
805,000 บาท
- ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว"
20,000 บาท
เพื่อใช1จายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใช1ในราชการ เชน กระดาษตางๆ หมึกพิมพK ดินสอ ปากกา
และอื่นๆ ตามความจําเปAน และตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จํานวน

20,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุไฟฟPาและวิทยุ
ตั้งไว"
200,000 บาท
เพื่ อ จายเปA น คาใช1 จ ายในการซื้ อ วั ส ดุ ไฟฟF า และวิ ทยุ ต างๆ เชน สายไฟฟF า หลอดไฟประดั บ และอื่ น ๆ
ตามความจําเปAน ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

200,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุงานบ"านงานครัว
ตั้งไว"
2,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการซื้อวัสดุงานบ1านงานครัว เชน ไม1กวาด แปรง ฯลฯ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานสวนสาธารณะ
จํานวน
2,000
บาท
- ประเภทคาวัสดุกอสร"าง
ตั้งไว"
300,000 บาท
เพื่อเปAนคาใช1จายในการซื้อวัสดุกอสร1าง เชน แปรงทาสี , สี ,ไม1อัด , ไม1เครา , ตะปู , ลวด , อิฐ , หิน ,ทราย ,
กรวด , ปูนซีเมนตK ,หินคลุก , หินผสมยางแอสฟBลทKติกสําเร็จรูป และอื่นๆ ตามความจําเปAน ตั้งจายจาก
รายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

300,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว"
80,000 บาท
เพื่อจายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ เชน ยางนอก - ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน อะไหล
รถและวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆ ตามความจําเปAน ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ8าถนน
- งานสวนสาธารณะ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

20,000
20,000
40,000

บาท
บาท
บาท

- ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว"
100,000
บาท
เพื่อจายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน , น้ํามันดีเซล , น้ํามันเครื่อง , น้ํามันเบรค ,
น้ํามันไฮโดรลิค และอื่นๆ ตามความจําเปAน ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ8าถนน
- งานสวนสาธารณะ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

30,000
40,000
30,000

บาท
บาท
บาท

- ประเภทคาวัสดุการเกษตร
ตั้งไว"
70,000
บาท
เพื่อใช1จายเปAนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน คาพันธุKไม1ตางๆ ปุnย ยากําจัดศัตรูพืช และอื่นๆ ตามความ
จําเปAน
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานสวนสาธารณะ

จํานวน

70,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว"
3,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ฟGลKมถายรูป ตลับเทป ปFายประชาสัมพันธKและเผยแพร
ให1ประชาชนทราบ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จํานวน

3,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย
ตั้งไว"
10,000
บาท
เพื่อใช1จายเปAนคาวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ เสื้อ รองเท1ายาง ถุงมือ เข็มขัด เสื้อสะท1อนแสง และอื่นๆ
ตามความจําเปAนให1ลูกจ1างซึ่งปฏิบัติงานไฟฟFาสาธารณะและงานสวนสาธารณะ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน)
- งานสวนสาธารณะ
จํานวน
10,000
บาท
- ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร@
ตั้งไว"
20,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรKตางๆ เชน แผนหรือจานบันทึกข1อมูล ตลับผ1าหมึก แถบพิมพKและ
อื่นๆ ตามความจําเปAน ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จํานวน

20,000

บาท

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไว"รวม
80,000
บาท
- ประเภทคาไฟฟPา
ตั้งไว"
80,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากระแสไฟฟFาสวนสาธารณะบึงกระจับ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานสวนสาธารณะ

จํานวน

80,000

บาท

1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว"รวม 331,000
บาท
- ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือ องค@กรเอกชนในกิจกรรมอันเปHน
สาธารณประโยชน@
ตั้งไว"
331,000
บาท
1) อุดหนุนการไฟฟFาสวนภูมิภาคอําเภอบ1านโป[ง ตามหนังสือ ที่ มท 5305.69/ปปง.(บค.)
5422 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เพื่อติดตั้งโคมไฟสองสวางซอยเทศบาลกระจับ 20 (วัดหนองอ1อตะวันออก)
ม.4 ต.ดอนกระเบื้อง ระยะทาง 800 ม. (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.67 ข1อ 1) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได1รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให1แก อปท. ระดับจังหวัดแล1ว ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

70,000

บาท

2) อุดหนุนการไฟฟFาสวนภูมิภาคอําเภอบ1านโป[ง ตามหนังสือ ที่ มท 5305.69/ปปง.(บค.)
5423 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เพื่อติดตั้งเสาไฟพร1อมโคมไฟสองสวางพร1อมปBกเสาพาดสาย เส1นทางเลียบ
คลองดอนกระเบื้อง-เทพินทรK ( ฝBWงศาลาชุมชน ) ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง ระยะทาง 180 ม. (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป น.67 ข1อ 2) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได1รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจให1แก อปท. ระดับจังหวัดแล1ว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

69,000

บาท

3) อุดหนุนการไฟฟFาสวนภูมิภาคอําเภอบ1านโป[ง ตามหนังสือ ที่ มท 5305.69/ปปง.(บค.)
5425 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เพื่อติดตั้งเสาไฟพร1อมโคมไฟสองสวางพร1อมปBกเสาพาดสาย ซอยเทศบาล
กระจับ 13 ม.5 ต.หนองอ1อ (ซอยข1างบ1านปFาฟอง) ระยะทาง 330 ม. (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.67 ข1อ 3
) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได1รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให1แก อปท.
ระดับจังหวัดแล1ว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

72,000

บาท

4) อุดหนุนการไฟฟFาสวนภูมิภาคอําเภอบ1านโป[ง ตามหนังสือ ที่ มท 5305.69/ปปง.(บค.)
5424 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เพื่อติดตั้งเสาไฟพร1อมโคมไฟสองสวางพร1อมปBกเสาพาดสาย ซอยเทศบาล
กระจับ 15 ม.15 ต.หนองอ1อ (ซอยบ1านนายเอี้ยง) ระยะทาง 90 ม. (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.68 ข1อ 4 )
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได1รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให1แก อปท.
ระดับจังหวัดแล1ว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

45,000

บาท

5) อุดหนุนการไฟฟFาสวนภูมิภาคอําเภอบ1านโป[ง ตามหนังสือ ที่ มท 5305.69/ปปง.(บค.)
5421 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เพื่อติดตั้งเสาไฟพร1อมโคมไฟสองสวางซอยเทศบาลกระจับ 16 ม.4 ต.หนอง
อ1อ ระยะทาง 460 ม. (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.68 ข1อ 5 ) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได1รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให1แก อปท. ระดับจังหวัดแล1ว ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

75,000

บาท

2. รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว"รวม 7,312,000 บาท แยกเปHน
2.1 หมวดคาครุภัณฑ@ที่ดินและสิ่งกอสร"าง
ตั้งไว"รวม 7,312,000 บาท
2.1.1 คาครุภัณฑ@
ตั้งไว"รวม 91,000
บาท
- ประเภทครุภัณฑ@สํานักงาน
ตั้งไว"
7,000
บาท
จัดซือ้ ตู1บานเลื่อนกระจก 2 บาน ตู1ละ 3,500 บาท จํานวน 2 ตู1 เปAนเงิน
7,000 บาท (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.122 ข1อ 2 ) เปAนครุภัณฑKที่มิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑK แตได1สอบถามราคาในท1องถิ่นเปAนเกณฑK ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จํานวน

7,000

บาท

- ประเภทครุภัณฑ@งานบ"านงานครัว
ตั้งไว"
38,000
บาท
จัดซื้อเครื่ องตั ดหญ1 าแบบข1อแข็ง เครื่องละ 9,500 บาท จํา นวน 4 เครื่อง
เปAนเงิน 34,000 บาท เปAนเครื่องตัดหญ1าแบบสายสะพาย เครื่องยนตKไมต่ํากวา 1.5 แรงม1า ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 30 ซีซี พร1อมใบมีด (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.123 ข1อ 8 ) เปAนครุภัณฑKที่
กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานสวนสาธารณะ

จํานวน

38,000

บาท

- ประเภทครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@
ตั้งไว"
46,000 บาท
*
1) จัดซื้อคอมพิวเตอรKสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมน1อยกวา
18 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 31,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เปAนเงิน 31,000 บาท รายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน
1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน1อยกวา 4 แกนหลัก ( 4 core ) และมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน1อยกวา 3.0 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมน1อย
กวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย
2.
มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมน1อยกวา 1 GB
3. มีหนวยความจําหลัก ( RAM ) ชนิด DDR 3 หรือดีกวา มีขนาดไมน1อยกว 4
GB
4. มีหนวยจัดเก็บข1อมูล ( Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น1อยกวา 1.5 TB จํานวน 1 หนวย
5. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมน1อย
กวา 1 ชอง
7. มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมน1อยกวา 600 :1 และมีขนาดไม
น1อยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.122 ข1อ 6 ) เปAนครุภัณฑKที่กําหนดไว1ในเกณฑKราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑKคอมพิวเตอรK กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ตั้งไว

31,000

บาท

2) จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรKมัลติฟBงกKชั่นแบบระบบเน็ทเวิรKคแบบไร1สายที่มาพร1อมกับ
การพิมพKได1ถึงขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท รายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติ
1. พิมพKขนาด A3 พิมพKสี สแกน ถายเอกสาร แฟกซK พีซีแฟกซK ระบบเน็ทเวิรKคไร1
สาย , รองรับการพิมพK 2 หน1าอัตโนมัติ และระบบเน็ทเวิรKค, สแกนสี, ระบบเน็ทเวิรKค, รองรับการพิมพK A3
และระบบเน็ทเวิรKค, Direct Photo & Movie Print
2. หนวยความจํา 64 MB
3. หน1าจอ Wide 3.3 นิ้ว TFT Colour LCD หน1าจอ LCD (Liquid Crystal Display) จะ
อยูบนแผงควบคุมของเครื่องซึ่งสามารถใช1แสดงเมนู, ข1อความเตือน เมื่อปAนหน1าจอสียังสามารถใช1แสดงภาพได1
อีก
4. การเชื่อมตอสามารถพิมพKภาพจากกล1องดิจิตอลไปยังเครื่องพิมพKได1โดยตรง ไม
ต1องเชื่อมตอกล1องไปยังเครื่องคอมพิวเตอรKกอน
5. ความเร็วในการพิมพK สูงสุด 35 (พิมพK ขาว-ดํา) / 27 (พิมพKสี) หน1า/นาที
6. ความละเอียดในการพิมพK สูงสุด 1,200 x 6,000 dpi แนวตั้ง x แนวนอน
7. การถายเอกสารหลายหน1า สูงสุด 99 เทา ขยาย / ยอ 25 % - 400 % เพิ่มที
ละ
1 % ความละเอียดในการถายเอกสารสูงสุด 1,200x1,200 dpi (พิมพK ขาว-ดํา) / up to 600 x
1,200 dpi
(พิมพKสี) ความเร็วในการถายเอกสาร สูงสุด 23 (พิมพK ขาว – ดํา) / 20 (พิมพKสี) cpm

8. การเปลี่ยนใช1งานระหวาง Fax / Tel จําแนกสายแฟกซKและสายสนทนาโดย
อัตโนมัติ
9. หนวยความจําในการสงแฟกซK สูงสุด 400 หน1า สงตอแฟกซK มี (Mono only)
การรับแฟกซKเมื่อกระดาษหมด สูงสุด 400 หน1า
10. การปFอนกระดาษ (ถาดปFอนกระดาษ) สูงสุด 250 แผน
11. ถาดปFอนกระดาษเอนกประสงคK/ชองปFอนกระดาษด1วยมือ 1 แผน การปFอน
กระดาษ (ถาดลาง) สูงสุด 250 แผน ถาดปFอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) สูงสุด 35 แผน
12. ขนาดกระดาษที่ใช1 A4, A5, A3, A6, Exe, JISB5, LTR, LGL, Photo 4X6"
(102X152มม.), Index Card (127x203มม.), Photo-2L (127x178มม.), Post Card 1 (100x148มม.), Post
Card 2 (148x200มม.), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, JE4 Envelope
13. ความสามารถในการสแกนสีและขาว – ดํา ความละเอียดในการสแกนสูงสุด
1,200 ถึง 2,400 dpi ความละเอียดในการสแกนเอกสารที่แก1ไขสูงสุด 19,200x19,200dpi สแกนไปคุณสมบัติ
อีเมลK, ภาพ, ไฟลK, มีเดียการKด, แฟลชไดรKฟ USB
14. รับประกันสินค1า 2 ป (การรับประกันในปที่ 2 ไมรวมหัวพิมพK)
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.122 ข1อ 7 ) เปAนครุภัณฑKที่มิได1กําหนดไว1ในเกณฑKราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑKคอมพิวเตอรK กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร แตได1สอบถามราคา
ในท1องถิ่น
เปAนเกณฑK ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จํานวน

15,000

บาท

2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสร"าง
ตั้งไว"รวม 7,221,000 บาท
- ประเภทถนน
ตั้งไว"
3,640,000 บาท
1) กอสร1างถนนแอสฟBลทKติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ 15 เชื่อมซอยเทศบาล
กระจับ 21 (ซอยหลังบ1านลุงวัง)
ตั้งไว1
680,000 บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างถนนแอสฟBลทKติกคอนกรีต ขนาดกว1าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
น1อยกวา 1,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.44
ข1อ 1 ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

680,000

บาท

2) กอสร1างถนนแอสฟBลทKติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ 25 (ชวงซอยโรงหลอเกา
ถึงสุดซอย )
ตั้งไว1
380,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างถนนแอสฟBลทKติกคอนกรีตขนาดกว1าง 4.0 เมตร ยาวรวม 210 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
น1อยกวา 840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.47 ข1อ
12 ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

380,000

บาท

3) กอสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลกระจับ 20 ( ซอยวัดหนองอ1อ
ตะวันออกติดบ1านหมอยุพิน)
ตั้งไว1
182,000 บาท

เพื่อจายเปAนคากอสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว1าง 2.30 เมตร ยาว 146 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
น1อยกวา 335 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.50 ข1อ
21) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

ตั้งไว

182,000

บาท

4) เสริมปรับระดับผิวทางซอยเทศบาลกระจับ 4/4 (ซอยบ1าน ผช.สมบุญ โพธิ์ศรี)
ตั้งไว1
50,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาปูผิวแอสฟBลทKติกคอนกรีตเสริมผิวจราจรขนาดกว1าง 3.0 เมตร ยาว 25 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน1อยกวา 75 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.52 ข1อ
26) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

50,000

บาท

5) กอสร1างถนนพร1อมวางทอระบายน้ําซอยเทศบาลกระจับ 31 ( ซอยโรงหมี่ )
ตั้งไว1
400,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างถนนแอสฟBลทKติกคอนกรีตขนาดกว1าง 4.00 เมตร ยาว 106 เมตร และวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาวรวม 106 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (นํามา
จากแผนพัฒนาสามป น.57 ข1อ 12) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

400,000

บาท

6) กอสร1างถนนพร1อมรางระบายน้ําซอยบ1านผู1ใหญฤทธิ์
ตั้งไว1
226,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างถนน ค.ส.ล. พร1อมรางระบายน้ําแบบรางยู กว1างรวม 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน1อยกวา 200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.
50 ข1อ 19) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

226,000

บาท

7) กอสร1างถนนแอสฟBลทKติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ 4/2 (ซอยสารวัตรแบน)
ชวงตอจากของเดิมเลียบคลองบรรจบถนนเพชรเกษม
ตั้งไว1
764,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างถนนแอสฟBลทKติกคอนกรีตขนาดกว1าง 4.00 เมตร ยาว 316 เมตร หนา 0.15 เมตร
ขนาดพื้นที่รวมไมน1อยกวา 1,264 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป น.56 ข1อ 11) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

764,000

บาท

8) ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลกระจับ 12 (ซอยเข1าหนองปลาดุก)
ตั้งไว1
570,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เฉพาะพื้นที่ชํารุด) โดยทําขุดรื้อถนนเดิมออกและเทคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา 0.20 เมตร ขนาดพื้นที่รวมไมน1อยกวา 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.51 ข1อ 23) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

570,000

บาท

9) กอสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร1อมวางทอระบายน้ําซอยติดถนนเพชรเกษม
ฝBWงซ1าย (ซอยบุญมา)
ตั้งไว1
388,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว1าง 2.50 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาด
พื้นที่ไมน1อยกวา 287.50 ตารางเมตร พร1อมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 0.40 เมตร และบอพัก ค.ส.ล. ยาว
รวม 115 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.53 ข1อ 2) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน
- ประเภททอระบายน้ํา

จํานวน
ตั้งไว"

388,000

บาท

3,581,000

บาท

1) กอสร1างรางระบายน้ําซอยเทศบาลกระจับ 20 ( วัดหนองอ1อชวงตอจากของเดิม
บรรจบรางระบายน้ําริมถนนเพชรเกษมเดิม)
ตั้งไว1
940,000 บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แบบรางยูขนาดกว1างภายใน 0.30 เมตร ยาว 340 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.45 ข1อ 4 ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

940,000

บาท

2) กอสร1างทอระบายน้ําซอยเทศบาลกระจับ 16 ให1สุดสายถึงคลองรับน้ํา
( ตอจากงบ อบจ.)
ตั้งไว1
390,000 บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างทอระบายน้ําขนาด Ø 0.60 เมตร พร1อมบอพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร
ยาวรวม 144 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.49 ข1อ 16)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

390,000

บาท

3) กอสร1างทอลอดระบายน้ําถนนหน1าโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก (ชวงหอถังประปา
บ1านนายมัน)
ตั้งไว1
260,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร จํานวน 20 ทอน รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.49 ข1อ 17) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน
จํานวน
260,000
บาท
ถึงถนนเพชรเกษม)

4) กอสร1างทอระบายน้ําซอยเทศบาลกระจับ 11 ( จากโพธิ์เจริญชวงตอจากของเดิม
ตั้งไว1
723,000 บาท

เพื่อจายเปAนคากอสร1างทอระบายน้ําขนาด Ø 0.60 เมตร พร1อมบอพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร
และรางวี ค.ส.ล. (ฝBWงเดียว) ยาวรวม 241 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป น.51 ข1อ 22 ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

723,000

บาท

5) กอสร1างวางทอระบายน้ําริมถนนเพชรเกษมสายนอกชวงหน1าบริษัท ชาตรีซาวดK
ตั้งไว1
380,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างทอระบายขนาด Ø 1.0 เมตร พร1อมบอพัก ค.ส.ล. ยาวรวมไมน1อยกวา 68.00
เมตร และซอมแซมผิวจราจรเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.
52 ข1อ 24) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

380,000

บาท

6) กอสร1างรางระบายน้ําซอยเทศบาลกระจับ 10 ตั้งไว1
230,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แบบรางยูขนาดกว1างภายใน 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.57 ข1อ 13) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน

230,000

บาท

7) กอสร1างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาลกระจับ 16 (ชวงซอยต1น
โพธิ์ฝBWงขวาเชื่อมตอลงทอระบายน้ําเดิม)
ตั้งไว1
658,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร1างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว1างภายใน 0.30 เมตร ภายนอกกว1างรวม
0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 230 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป น.48 ข1อ 15) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานไฟฟ8าถนน

จํานวน
*********************

658,000

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกระจับ
อําเภอบ"านโป%ง จังหวัดราชบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
รวม
16,023,590 บาท แยกเปHน
1. รายจายงบกลาง
ตั้งไว"
5,178,390 บาท แยกเปHน
1.1 คาชําระหนี้เงินกู"และดอกเบี้ย
ตั้งไว"
1,633,500 บาท
1.1.1 เพื่อชําระหนี้เงินกู1 ก.ส.ท. เพื่อสมทบอาคารกอสร1างสํานักงาน ตามสัญญาเลขที่ 1759 / 46 /
2545 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2545 เปAนการจายงวดที่ 9 แยกเปAนเงินต1นที่ต1องเสียดอกเบี้ยจํานวน
167,847.61 บาท ดอกเบี้ย 5,035.48 บาท เงินต1นที่ไมต1องเสียดอกเบี้ยจํานวน 172,527.22 บาท รวม
เปAนเงิน 345,410.31 บาท ตั้งจายไว1 345,500 บาท ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
- งานงบกลาง

จํานวน

345,500 บาท

1.1.2 เพื่อชําระหนี้เงินกู1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อจัดซื้อที่ดิน ตามเลขที่สัญญา 10003433735-6
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยชําระเงินต1น เปAนงวดทุก 12 เดือน ตองวด ๆ ละไมน1อยกวา 1,000,000.บาท และชําระดอกเบี้ยตางหากทุกเดือน ดังนี้
-จายเปAนเงินต1น งวดที่ 2 จํานวน 1,000,000.- บาท
-จายเปAนคาดอกเบี้ย โดยประมาณอัตราร1อยละตอป (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ
ผู1ให1กู1) โดยชําระทุกเดือน เดือนละประมาณ 24,000 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเปAนเงิน 288,000.- บาท
รวมเปAนเงินทั้งสิ้น 1,288,000.- บาท ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
- งานงบกลาง

จํานวน 1,288,000

บาท

1.2 รายจายตามข"อผูกพัน
ตั้งไว" 1,576,620 บาท
1.2.1 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ตั้งไว1
53,860 บาท
เพื่อจายเปAนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามข1อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง ประเทศ
ไทย พ.ศ. 2541 ข1อ 16 (ตามการแก1ไขข1อบังคับ ส.ท.ท. ป พ.ศ. 2543) โดยให1ตั้งจายในอัตราร1อยละ 1/6
ของรายรับจริงในปที่ลวงมา (ไมรวมเงินกู1
เงินจายขาดจากเงินสะสม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนห1าหมื่นบาท ในปงบประมาณ 2554 เทศบาลมีรายรับจริงของ
งบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 53,750,452.34 บาท หักเงินจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จํานวน 21,503,579 บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนําไปคํานวณเปAนเงิน 32,246,873.34 บาท เมื่อ
คํานวณร1อยละ 1/6 แล1วเทศบาลต1องจายเปAนคาบํารุง ส.ท.ท. จํานวน 53,852.28 บาท จึงตั้งจายไว1
53,860 บาท ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
-

งานงบกลาง

จํานวน

53,860

บาท

1.2.2 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข1าราชการสวนท1องถิ่น (ก.บ.ท.)
ตั้งไว1 637,400
บาท
เพื่อจายเปAนคาสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข1าราชการสวนท1องถิ่น (ก.บ.ท.)
โดยคํานวณตั้งจายตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4
(พ.ศ.2542)
ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 63
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 โดยให1คํานวณตั้งจายในอัตราร1อยละ 2 ของรายได1ในงบประมาณรายจาย
ประจํ า ปนั้ น ทั้ ง นี้ ไ มรวมเงิ น กู1 เงิ น ที่ มี ผู1 อุ ทิ ศ ให1 เงิ น อุ ด หนุ น ทุ ก ประเภท และรายได1 จ ากพั น ธบั ต รใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลได1ประมาณการรายได1ของงบประมาณทั่วไป เปAนเงินทั้งสิ้น 44,868,200
บาท เมื่อหักประมาณการรายรับประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,000,000 บาท คงเหลือรายได1ที่
นําไปคํานวณตั้งจายจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข1าราชการสวนท1องถิ่น จํานวน 31,868,200 บาท
เปAนเงิน 637,364 บาท จึงตั้งจายไว1 จํานวน 637,400 บาท ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง)
- งานงบกลาง

จํานวน

637,400

บาท

1.2.3 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ตั้งไว1
155,360
บาท
เพื่อจายเปAนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ลงวั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2549 โดยเทศบาลคํ า นวณตั้ ง จายไมน1 อ ยกวา ร1 อ ยละ 50 ของคาบริ ก าร
สาธารณสุ ขที่ได1 รับ จากกองทุน หลักประกัน สุ ขภาพแหงชาติ ซึ่ งเงิ นคารายหั ว จากสํา นักงานหลักประกั น
สุขภาพแหงชาติ (สปสช) หัวละ 40 บาท เมื่อคํานวณร1อยละ 50 เทากับ 20 บาท ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท1องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เทศบาลมี
จํ า นวนประชากร 7,768 คน เปA น เงิ น 155,360 บาท จึ งตั้ งจายไว1 จํ า นวน 155,360 บาท
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.94 ข1อ 1) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
- งานงบกลาง

จํานวน

155,360

บาท

1.2.4 คาใช1จายในการจัดการจราจร
ตั้งไว1
56,000 บาท
เพื่ อ จายเปA น คาใช1 จ ายสํ า หรั บ กิ จ การเพื่ อ จั ด หาอุ ป กรณK ใ นสิ่ ง ที่ ป ระชาชนได1 รั บ ประโยชนK โ ดยตรง เชน
การทาสี ตีเส1น แผงกั้น ปFายแผงเหล็กพร1อมสัญญาณไฟ กระจกโค1ง สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณKที่ใช1ใน
การควบคุมการสัญจรและอื่นๆตามความจําเปAน ทั้งนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 3203
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
- งานงบกลาง

จํานวน

56,000

บาท

1.2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว1
450,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินสมทบเข1ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราช
กฤษฎีกากําหนดระยะเวลาเริ่มดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 และ
ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก1ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2537 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ1างหมวด 5 คาตอบแทนและสิทธิประโยชนK ข1อ 33 ให1พนักงานจ1างได1รับสิทธิประโยชนKและ
มีหน1าที่ต1องปฏิบัติตามกฎหมายวาด1วยการประกันสังคมเว1นแตคาเบี้ยประกันสังคมให1เทศบาลเปAนผู1ชําระแทน

พนักงานจ1างอัตราร1อยละ 10 ของคาจ1างพนักงานจ1างทั้งหมด ตั้งจายจากรายได1 ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท1องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3 / ว 1304 ลว 12 กรกฎาคม 2550 (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง)
- งานงบกลาง

จํานวน

450,000

บาท

1.2.6 คาใช1จายตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ตั้งไว1
200,000 บาท
เพื่ อ จายเปA น ทุ น การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาตรี ขององคK ก รการปกครองสวนท1 อ งถิ่ น ให1
กับบุคลากรทั้งฝ[ายการเมืองและฝ[ายประจํา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2428 ลงวันที่
29 กรกฎาคม 2552 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท1องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 2111 ลงวันที่ 21
ตุลาคม 2548 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท1องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.115 ข1อ 3) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
- งานงบกลาง

จํานวน

200,000

บาท

1.2.7 เงินเบี้ยยังชีพ ผู1ป[วยเอดสK
ตั้งไว1
24,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินชวยเหลือด1านเบี้ยยังชีพ ผู1ป[วยเอดสK ของเทศบาลที่ผานกระบวนการประชาคมท1องถิ่นเสนอ
รายชื่อมายังเทศบาลให1คณะกรรมการตรวจสอบข1อเท็จจริงโดยพิจารณาตามหลักเกณฑKประชาสงเคราะหK
จังหวัด ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 มีจํานวน 4 ราย รายละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน เปAนเงิน
24,000 บาท (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.95 ข1อ 1) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
- งานงบกลาง

จํานวน

24,000

บาท

1.3 เงินสํารองจาย
ตั้งไว"
300,000 บาท
เพื่ อจายเปA น เงิ น สํ า รองจายในกรณี ฉุ กเฉิ น ที่ มีส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น หรื อบรรเทาปB ญ หาความเดื อ ดร1 อ นของ
ประชาชนเปAนสวนรวม โดยให1อํานาจอนุมัติเปAนของผู1บริหารท1องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด1วย
วิธีการงบประมาณขององคKกรปกครองสวนท1องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข1อ 19 ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง)
- งานงบกลาง

จํานวน

300,000

บาท

1.4 เงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา
ตั้งไว" 1,668,270 บาท
เพื่ อจายเปA น เงิ น ชวยเหลื องบเฉพาะการกิ จ การประปา ตั้ งจายจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง)
- งานงบกลาง

จํานวน

1,668,270

บาท

2. รายจายประจํา ตั้งไว" รวม 10,652,700 บาท
แยกเปHน
2.1 หมวดเงินเดือนและคาจ"างประจํา
ตั้งไว" รวม
2.1.1 เงินเดือน
ตั้งไว"
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
ตั้งไว"
เพื่อจายเปAนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 12
รายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปและแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน
จํานวน

4,415,700 บาท
4,108,140 บาท
2,550,000 บาท
อัตรา ตั้งจายจาก
2,313,600 บาท
236,400 บาท

- ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว"
197,820 บาท
1) เพื่อจายเงินเพิ่มให1แกพนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑKและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนที่ปรับ
เพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนด จํานวน 4 คน เปAนเงิน 14,640 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน และ
จํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.กําหนด ฯลฯ ลว. 31 พฤษภาคม 2554
2) เพื่อจายเปAนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให1แกพนักงานเทศบาลผู1มีสิทธิได1รับ จํานวน 5 อัตรา เปAนเงิน
115,980 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไข
การให1พนักงานเทศบาล ลูกจ1าง และพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2555
3) เพื่อจายเปAนเงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท เปAนเงิน 67,200 บาท
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปและแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน
จํานวน

161,820
36,000

บาท
บาท

- ประเภทเงินประจําตําแหนงของผู"บริหาร
ตั้งไว"
67,200 บาท
เพื่อจายเปAนเงินประจําตําแหนงผู1บริหาร ปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 67,200 บาท
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

67,200

บาท

- ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทนผู"บริหาร องค@กรปกครองสวนท"องถิ่น
ตั้งไว"
1,085,760 บาท
เพื่ อจายเปA นเงิน เดื อน/คาตอบแทนและคาตอบแทนพิ เศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และ
คาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนประจําตําแหนง ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนK
ตอบแทนอยางอื่น ท1ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด1วยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนKตอบแทน

อยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้
1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี
จํานวน 345,600 บาท
เพื่อจายเปAนเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท
2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 380,160 บาท
เพื่อจายเปAนเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840 บาท จํานวน 2 คน
3) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี จํานวน
72,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท
4) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท จํานวน 2 คน
5) เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
จํานวน
72,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท
6) เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี
จํานวน
108,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินคาตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท จํานวน 2 คน
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

1,085,760 บาท

- ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษาของผู"บริหารองค@กร
ปกครองสวนท"องถิ่น
ตั้งไว"
207,360 บาท
เพื่อจายเปAนเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงิน
คาตอบแทนและประโยชนKตอบแทนอยางอื่น ท1ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด1วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนKตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
ดังนี้
1) คาตอบแทนเลขานุการ
จํานวน 120,960 บาท
เพื่อจายเปAนคาตอบแทนเลขานุการ เดือนละ 10,080 บาท
2) คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
จํานวน
86,400 บาท
เพื่อจายเปAนคาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

207,360

บาท

2.1.2 คาจ"างประจํา

ตั้งไว"

307,560 บาท
- ประเภทคาจ"างลูกจ"างประจํา
ตั้งไว"
284,760 บาท
เพื่อจายเปAนเงินคาจ1างและเงินปรับปรุงคาจ1างให1แกลูกจ1างประจํา จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปและแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน
จํานวน

147,960
136,800

บาท
บาท

- ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว"
22,800 บาท
เพื่อจายเปAนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกลูกจ1างประจําผู1มีสิทธิ จํานวน 2
อัตรา ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปและแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน
จํานวน

7,020
15,780

บาท
บาท

2.2 หมวดคาจ"างชั่วคราว
ตั้งไว" รวม 1,684,800 บาท
- ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มให"แกพนักงานจ"าง
ตั้งไว"
1,684,800 บาท
เพื่อจายเปAนคาจ1างตอบแทนพนักงานจ1างตามภารกิจ จํานวน 7 คน และพนักงานจ1างทั่วไป จํานวน 7 คน
รวม 14 คน โดยจายเปAนคาจ1างตอบแทน จํานวน 1,125,960 บาท คาครองชีพชั่วคราว จํานวน
558,840 บาท รวมทั้งสิ้น 1,684,800 บาท ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปและ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน )
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน
จํานวน

712,800
972,000

บาท
บาท

2.3 หมวดคาตอบแทนใช"สอยและวัสดุ
ตั้งไว" รวม 4,057,200 บาท
2.3.1 คาตอบแทน
ตั้งไว"
1,707,200 บาท
- ประเภทคาตอบแทนประธาน รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภา
ตั้งไว"
1,555,200 บาท
เพื่อจายเปAนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ตามข1อบังคับกระทรวงมหาดไทยวาด1วยการจายเงินคาป[วยการของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ กับเบี้ยประชุมกรรมการของเทศบาล พ.ศ. 2554
ดังนี้
1) คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล
จํานวน
190,080 บาท
เพื่อจายเปAนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท
2) คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล
จํานวน
155,520 บาท
เพื่อจายเปAนคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท

3) คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 1,209,600 บาท
เพื่อจายเปAนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080 บาท จํานวน 10 คน รวมเปAนเงินทั้งสิ้น
1,555,200 บาท ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

1,555,200 บาท

- ประเภทคาตอบแทนผู"ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน@แกองค@กรปกครอง
สวนท"องถิ่น
ตั้งไว"
20,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินตอบแทนผู1ปฏิบัติงานด1านความเจ็บป[วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ เจ1าหน1าที่
ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญ ฝ[าอันตรายเปAนครั้งคราว เปAนต1น ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

20,000

บาท

- ประเภทคาเบี้ยประชุม
ตั้งไว"
10,000 บาท
เพื่อจายคาเบี้ยประชุม เชน กรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งจากสภาเทศบาลให1ทําหน1าที่เกี่ยวกับงานสภา
เทศบาล ประชุมพิจารณาคําขอแปรบัญญัติรางเทศบัญญัติตางๆ โดยกรรมการจะได1รับเงินคาเบี้ยประชุมราย
ครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละ 250 บาท สําหรับประธานกรรมการของแตละคณะให1ได1รับเบี้ยประชุม
เพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ยประชุมดังกลาว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด1วยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทน และประโยชนKตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 และคาเบี้ยประชุมอื่น ๆ ที่จําเปAนต1องจายตามระเบียบกําหนด ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

10,000

บาท

- ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว"
22,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให1แกพนักงานเทศบาลและลูกจ1างผู1ได1รับคําสั่งให1
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปและแผนงานการรักษา
ความรักษาความสงบภายใน)
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน
จํานวน

2,000
20,000

บาท
บาท

-ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว"
50,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินคาสวัสดิการให1แกคณะผู1บริ หาร พนักงานเทศบาลและลูกจ1า งประจําในหนวยงานนี้เปA น
คาเลาเรียนบุตรซึ่งมีสิทธิได1รับการชวยเหลือตามระเบียบ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน
จํานวน

45,000
5,000

บาท
บาท

- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว"
50,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินสวัสดิการให1แกคณะผู1บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ1างประจําในหนวยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิ
ได1รับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลตามระเบียบ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปและ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน
จํานวน

40,000
10,000

บาท
บาท

2.3.2 คาใช"สอย
ตั้งไว" 1,445,000 บาท
- ประเภทรายจายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ
ตั้งไว"
80,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาจ1างเหมาบริการให1บุคคลทําการอยางหนึ่งอยางใดแกเทศบาล คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ (สทท.) คาใช1จายในการดําเนินการคดีตามคําพิพากษา คาธรรมเนียมในการดําเนินการตรวจสอบรังวัด
แนวเขตสาธารณประโยชนK คูคลองและทรัพยKสินของแผนดินเพื่อปFองกันการบุกรุก และคาใช1จายอื่นๆ ที่
จํ า เปA น เปA น ไปตามบั ญ ชี จํ า แนกประเภทรายจายตามที่ กรมการปกครองกํ า หนด ตั้ ง จายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน)
- งานบริหารทั่วไป
จํานวน
60,000
บาท
-งานส)งเสริมและสนับสนุน
จํานวน
10,000
บาท
ความเขมแข็งชุมชน
- งานป8องกันภัยฝ@ายพลเรือน
จํานวน 10,000
บาท
และระงับอัคคีภัย
- ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย@สิน
ตั้งไว"
300,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑKระบบทะเบียนราษฎรK คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ยานพาหนะ ครุภัณฑK สิ่งกอสร1าง หรือทรัพยKสินอื่นใดของหนวยงานนี้ รายละเอียดเปAนไปตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจายที่กรมการปกครองกําหนด ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปและ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน
จํานวน

220,000
80,000

บาท
บาท

- ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว"

965,000

บาท

เพื่อจายเปAน
1) คารับรองในการต1อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งไว1
20,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จาย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพKเอกสาร คาใช1จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้ง คาบริการด1วย และคาใช1จายอื่นซึ่งจําเปAนต1องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเปAนคารับรองใน
การ ตั้งจายในอัตราไมเกินปละ 1% ของรายได1จริงในป งบประมาณที่ลวงมาแล1ว โดยไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู1
เงิ น จายขาดเงิ น สะสม หรื อ เงิ น ที่ มี ผู1 อุ ทิ ศ ให1 โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ ที่ มท 0808.4 / ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ในปงบประมาณ 2553 เทศบาลมีรายได1จริง 50,612,730.68 บาท หักเงิน
อุดหนุน เงินกู1 เงินจายขาด จากเงินสะสมหรือเงินที่มีอุทิศให1 จํานวน 18,336,049 บาท คงเหลือรายได1
จริงที่จะนําไปคํานวณ 32,276,681.68 บาท เมื่อคํานวณ 1% แล1วเปAนเงิน 322,766.82 บาท
แตขอตั้งจายไว1 จํานวน 20,000 บาท ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

20,000

บาท

2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท1องถิ่น หรือ คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ
ตั้งไว1
10,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาจ1างเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่มตางๆ ที่ใช1ในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่นๆ ซึ่ง
จําเปAนต1องจายเกี่ยวกับการเลี้ย งรับรองในการประชุมสภาท1องถิ่น คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ
ที่ได1รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ การประชุม
ระหวางองคKกรปกครองสวนท1องถิ่นกับองคKกรปกครองสวนท1องถิ่นหรือองคKกรปกครองสวนท1องถิ่น ทั้งนี้ให1
รวมถึงผู1เข1ารวมประชุมอื่นๆ และเจ1าหน1าที่ที่เกี่ยวข1อง ซึ่งเข1ารวมประชุม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท
0808.4 / ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

10,000

บาท

3) คาใช1จายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในหรือตางประเทศของ
คณะผู1บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจําและพนักงานจ1าง
ตั้งไว1
200,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในหรือตางประเทศของคณะผู1บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจํา และพนักงานจ1าง โดยจายเปAนคาจ1างเหมาบริการ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุสํานักงาน คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก คาวัสดุไฟฟFาและวิทยุ คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร หรือคาจ1างตกแตงสถานที่ในการจัดงาน คาเชาอุปกรณKไฟฟFาและเครื่องขยายเสียง และ
คาใช1จายอื่นๆที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.114 ข1อ 1) ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

200,000

บาท

4) คาใช1จายตามโครงการวันเทศบาล
ตั้งไว1
10,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายตามโครงการวันเทศบาล โดยจายเปAนคาจ1างเหมาบริการ คาอาหาร และเครื่องดื่ม
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร หรือคาจ1างตกแตงสถานที่ในการจัดงาน คาเชาอุปกรณKไฟฟFา
และคาเชาเครื่องขยายเสียง และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป
น.83 ข1อ 1) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

10,000

บาท

5) คาใช1จายในการอบรมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน ฯลฯ
ตั้งไว1
300,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในโครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาชุมชน แยกคาใช1จายเปAน
คาวั ส ดุ สํ า นั ก งาน คาวั ส ดุ โ ฆษณาเผยแพร คาอาหารวางและเครื่ อ งดื่ ม คาอาหาร คาตกแตงสถานที่
คาตอบแทนวิทยากร คาเชารถโดยสาร คาเชาที่พัก คาของที่ระลึก คาวัส ดุเชื้อเพลิ งและหลอลื่น และ
คาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนสําหรับโครงการ (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.105 ข1อ 2) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน)
- งานส)งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

จํานวน

300,000

บาท

6) คาใช1จายโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
ตั้งไว1
20,000
บาท
เพื่ อ จายเปA น คาใช1 จ ายตามโครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพคณะกรรมการชุ ม ชน โดยจายเปA น คาจ1 า งเหมาบริ ก าร
คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุกอสร1าง คาวัสดุไฟฟFาและวิทยุ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร คาจ1างตกแตงสถานที่ในการจัดงาน คาเชาอุปกรณKไฟฟFาและเครื่องขยายเสียง และคาใช1จายอื่นๆ ที่
จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.105 ข1อ 3) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสร1างความ
เข1มแข็งของชุมชน )
- งานส)งเสริมและสนับสนุน
จํานวน
20,000 บาท
ความเขมแข็งชุมชน
7) คาใช1จายโครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน
ตั้งไว1
15,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายตามโครงการจัดทําแผนชุมชนและทบทวนแผนชุมชน โดยจายเปAนคาจ1างเหมาบริการ
คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุกอสร1าง คาวัสดุไฟฟFาและวิทยุ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.105 ข1อ 1) ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน )
- งานส)งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

จํานวน

15,000

บาท

8) คาใช1จายโครงการสนับสนุนการปFองกันอุบัติเหตุในชวงวันหยุดเทศกาล
ตั้งไว1
50,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายโครงการสนับสนุนการปFองกันอุบัติเหตุในชวงวันหยุดเทศกาล
โดยจายเปAนคาจ1างเหมา
บริการ คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุกอสร1าง คาวัสดุไฟฟFาและวิทยุ คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.116 ข1อ 4)
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- งานป8องกันภัยฝ@ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

จํานวน

50,000

บาท

9) คาใช1จายโครงการรวมพลังต1านยาเสพติด
ตั้งไว1
50,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายตามโครงการรวมพลังต1านยาเสพติด โดยจายเปAนคาจ1างเหมาบริการ คาอาหาร และ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุกอสร1าง คาวัสดุไฟฟFาและวิทยุ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และ
คาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.106 ข1อ 6) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน )
- งานส)งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

จํานวน

50,000

บาท

10) คาใช1จายโครงการฝwกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต1นให1แก
พนักงานเทศบาล
ตั้งไว1
30,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายโครงการฝwกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต1นให1แกพนักงานเทศบาล โดยจายเปAนคาจ1าง
เหมาบริการ คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุกอสร1าง คาวัสดุไฟฟFาและวิทยุ คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.116 ข1อ 2) ตั้งจาย
จากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- งานป8องกันภัยฝ@ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

จํานวน

30,000

บาท

11) คาใช1จายโครงการฝwกอบรมทบทวนอาสาสมัครปFองกันภัยฝ[ายพลเรือน
ตั้งไว1
100,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายโครงการฝwกอบรมทบทวนอาสาสมัครปFองกันภัยฝ[ายพลเรือน โดยจายเปAนคาจ1างเหมา
บริการ คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุกอสร1าง คาวัสดุไฟฟFาและวิทยุ คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.116 ข1อ 1) ตั้งจาย
จากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- งานป8องกันภัยฝ@ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

จํานวน

100,000

บาท

12) คาใช1จายตามโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ตั้งไว1
30,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายตามโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล โดยจายเปAนคาจ1างเหมาบริการ คาอาหาร และ
เครื่องดื่ม คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร หรือคาจ1างตกแตงสถานที่ในการจัดงาน คาเชา
อุปกรณKไฟฟFา และคาเชาเครื่องขยายเสียง และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนา
สามป น.114 ข1อ 2) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

30,000

บาท

13) คาใช1จายโครงการพัฒนากลุมสตรีเทศบาลตําบลกระจับ
ตั้งไว1
100,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายตามโครงการพัฒนากลุมสตรีเทศบาลตําบลกระจับ
โดยจายเปAนคาจ1างเหมาบริการ
คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุกอสร1าง คาวัสดุไฟฟFาและวิทยุ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.74 ข1อ 4) ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน )
- งานส)งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

จํานวน

100,000

บาท

14) คาใช1จายโครงการฝwกอบรมอาชีพให1แกประชาชน
ตั้งไว1
30,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายตามโครงการฝwกอบรมอาชีพให1แกประชาชน ตามที่ได1สํารวจความต1องการของประชาชน
พร1อมสงเสริมชวยเหลือการประกอบอาชีพของประชาชนตามอํานาจหน1าที่ โดยจายเปAนคาจ1างเหมาบริการ
คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุกอสร1าง คาวัสดุไฟฟFาและวิทยุ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.74 ข1อ 1) ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน )
- งานส)งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

จํานวน

30,000

บาท

- ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข"าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว"
100,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ สําหรับ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจํา พนักงานจ1าง ลูกจ1างชั่วคราว หรือผู1ที่ อปท.สัง่ ให1ไปปฏิบัติราชการให1
อปท. และได1กําหนดให1เบิกจายคาใช1จายในการเดินทางไปราชการจาก อปท. คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม1 พวงมาลา คาชดเชยความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนกรณีเกิด

อุบัติเหตุจากเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 / ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2537 และคาใช1จายในการจัดการเลือกตั้ง รวมถึงรายจายอื่นๆ ที่มีลักษณะเปAนรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข1าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน )

ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

95,000
5,000

บาท
บาท

2.3.3 คาวัสดุ
ตั้งไว"
905,000
- ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว"
120,000
เพื่อจายเปA นคาจั ดซื้อวั สดุสํา นักงานตางๆ เพื่อใช1 ในราชการ เชน น้ําดื่ ม กระดาษ หมึก ดินสอ
ยางลบ แฟFม เครื่องแบบพิมพKตางๆ ตรายาง เก1าอี้พลาสติก สิ่งพิมพKที่ได1จากการซื้อ หรือ จ1างพิมพK
การบรรจุหีบหอ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องดับเพลิง และวัสดุที่จําเปAนต1องใช1ในหนวยงานนี้ เปAนต1น
จากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน)

บาท
บาท
ปากกา
ซองใน
ตั้งจาย

- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน
จํานวน

จํานวน
จํานวน

80,000
40,000

บาท
บาท

-ประเภทคาวัสดุไฟฟPาและวิทยุ
ตั้งไว"
14,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อวัสดุไฟฟFาและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟFา สวิตซKไฟฟFา ถานแบตเตอรี่สําหรับวิทยุมือ
ถือ และวัสดุไฟฟFาอื่นๆ เปAนต1น ที่จําเปAนต1องใช1ในหนวยงานนี้ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน
จํานวน

4,000
10 ,000

บาท
บาท

- ประเภทคาวัสดุงานบ"านงานครัว
ตั้งไว"
30,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อวัสดุงานบ1านงานครัวตางๆ เชน กาแฟ แก1วน้ํา จานรอง น้ํายาทําความสะอาดพื้นอาคาร
น้ํายาผงซั กล1 าง ไม1กวาด ไม1 ถูพื้น และอื่ นๆ ตามความจํ าเปA น ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป )
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

30,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุกอสร"าง
ตั้งไว"
150,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาจัดซื้อวัสดุกอสร1าง และวัสดุนําไปซอมแซมที่อยูอาศัยให1ประชาชนผู1ด1อยโอกาส ผู1ยากไร1 และผู1
ยากจนในเขตเทศบาลตําบลกระจับ ตามโครงการบ1านท1องถิ่นไทย เทิดไท1องคKราชันฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือที่ มท 0891.4/ว 2206 ลว 13 ก.ค.52 (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.95 ข1อ 3) ตั้งจายจากรายได1

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน)
-งานส)งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว"
40,000
บาท
เพื่ อจายเปA น คาซื้ อวั ส ดุ ย านพาหนะขนสง เชน แบตเตอรี่ หั ว เที ย น ยางนอก-ยางใน ใส1 กรองอากาศ
ไขควง นxอตและสกรู กระจกมองข1างรถยนตK น้ํามันเบรก หม1อน้ํา สัญญาณไฟฉุกเฉิน และ เพื่อเปลี่ยนหรือ
ซอมแซมยานพาหนะของหนวยงานนี้ตามความจําเปAน ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน
จํานวน

20,000
20,000

บาท
บาท

- ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น
ตั้งไว"
500,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาน้ํา มันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามั นเบนซิน น้ํ ามัน เชื้อเพลิ งดีเ ซล น้ํา มันเครื่อง
หัวเชื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ใช1กับยานพาหนะของหนวยงานนี้ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน
จํานวน

150,000
350,000

บาท
บาท

- ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร@
ตั้งไว"
50,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณKตางๆ ที่ใช1กับเครื่องคอมพิวเตอรK เชน ตลับผ1าหมึก แถบ
พิมพK หมึกเครื่องปริ้นคอมพิวเตอรK แผนหรือจานบันทึกข1อมูล ฯลฯ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน)
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน
จํานวน

40,000
10,000

บาท
บาท

- ประเภทวัสดุโฆษณาเผยแพร

ตั้งไว"

1,000

บาท

เพื่อใช1จายเปAนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน ฟGลKมถายรูป แถบเทป ปFายประชาสัมพันธK และอื่นๆ
ที่จําเปAนต1องใช1ในการประชาสัมพันธK และเผยแพรให1ประชาชนทราบ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป )
- งานบริหารทั่วไป
จํานวน
1,000
บาท

- ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
ตั้งไว"
15,000 บาท
เพื่อใช1จายเปAนคาวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ เชน เสื้อ กางเกง กระโปรง ถุงมือ และอื่นๆ ตามความจําเปAนแก
งานปFองกันฯ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน )
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน

15,000

บาท

-ประเภทคาวัสดุอื่นๆ
ตั้งไว"
30,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาจัดซื้อหัวเชื่อมแกxส หัววาลKวปGด-เปGดแกxส สายดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน )
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน

30,000

บาท

ตั้งไว" รวม 400,000 บาท
2.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
- ประเภทคาไฟฟPา
ตั้งไว"
300,000 บาท
เพื่อจายเปHนคากระแสไฟฟPาสํานักงาน ตั้งจายจากรายได" (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

300,000 บาท

- ประเภทคาโทรศัพท@
ตั้งไว"
70,000 บาท
เพื่อจายเปHนคาโทรศัพท@ซึ่งใช"ในการติดตอประสานงานกับทางราชการ และเอกชนผู"ติดตอราชการของ
เทศบาล ตั้งจายจากรายได" (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

70,000

บาท

- ประเภทคาไปรษณีย@ คาโทรเลข
ตั้งไว"
30,000 บาท
เพื่ อจายเปH น คาดวงตราไปรษณี ย@ยากร คาโทรสาร คาโทรเลข คาธนาณั ติ และคาบริ ก ารทางด" า น
โทรคมนาคม คาจดทะเบียนพัสดุตางๆ ซึ่งใช"ติดตอทางราชการ ตั้งจายจากรายได" (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

30,000

บาท

2.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว" รวม 80,000 บาท
- ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองค@กรเอกชนในกิจกรรมอันเปHน
สาธารณประโยชน@
ตั้งไว"
80,000 บาท
1) เพื่อจายเปAนเงินอุดหนุน ตามโครงการการจัดงาน “ กาชาดเที่ยวราชบุรี
ป 2556 ” ตามหนังสืออําเภอบ1านโป[งที่ รบ 0217/ว 1640 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป น.75 ข1อ 1) ตั้งจายจากเงินรายได1 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได1รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให1แก อปท. ระดับจังหวัดแล1ว (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป
จํานวน
10,000 บาท

2) เพื่อจายเปAนเงินอุดหนุน ตามโครงการประสานการแก1ไขปBญหายาเสพติดฯ ตาม
หนังสืออําเภอบ1านโป[ง ที่ รบ 0217/ว 1640 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 (นํามาจากแผนพัฒนาสามป
น.106 ข1อ 7) ตั้งจายจากเงินรายได1 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได1รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจให1แก อปท. ระดับจังหวัดแล1ว (ปรากฏในแผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน)
- งานส)งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

จํานวน

50,000

บาท

3) เพื่อจายเปAนเงินอุดหนุน ตามโครงการศูนยKประสานการพัฒนาศักยภาพหนวย
สนับสนุนภารกิจฯ ตามหนังสือจังหวัดราชบุรีที่ รบ 0037.2/ว 9997 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.115 ข1อ 4) ตั้งจายจากเงินรายได1 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได1รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให1แก อปท. ระดับจังหวัดแล1ว (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

20,000

บาท

2.6 หมวดรายจายอื่น
ตั้งไว" รวม 15,000 บาท
-ประเภทคาจ"างที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑ@หรือสิ่งกอสร"าง หรือ ไมได"มาซึ่ง
ครุภัณฑ@หรือสิ่งกอสร"าง
ตั้งไว"
15,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาจ1างองคKกรหรือสถาบันที่เปAนกลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู1รับบริการของเทศบาล
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป )
- งานบริหารทั่วไป

จํานวน

15,000 บาท

3. รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว" รวม 192,500 บาท แยกเปHน
1.หมวดคาครุภัณฑ@ ที่ดิน และสิ่งกอสร"าง
ตั้งไว"รวม 192,500 บาท
1.1 คาครุภัณฑ@
ตั้งไว"
192,500 บาท
- ประเภทครุภัณฑ@โฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว"
10,000 บาท
1) จั ดซื้ อกล1องถายภาพนิ่ ง ระบบดิ จิต อล ความละเอี ยดไมน1อยกวา 16
ล1านพิกเซล เครื่องละ 10,000 บาท จํานวน 1 กล1อง เปAนเงิน 10,000 บาท รายละเอียดดังนี้
- เปAนกล1องคอมแพค
- ความละเอียดที่กําหนดเปAนความละเอียดที่เซ็นเซอรKภาพ
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข1อมูลได1อยางสะดวก เมื่อข1อมูลเต็มหรือเมื่อ
ต1องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถายข1อมูลจากกล1องไปยังเครื่องคอมพิวเตอรKได1
- มีกระเปnาบรรจุกล1อง
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.119 ข1อ 1) เปAนครุภัณฑKที่ได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK ตั้งจาย
จากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน)

- งานส)งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

จํานวน

10,000

บาท

- ประเภทครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@
ตั้งไว"
19,000 บาท
1)จัดซื้อเครื่องพิมพKชนิดเลเซอรK/ชนิด LED สี แบบ Network เครื่องละ 19,000
บาท จํานวน 1 เครื่อง เปAนเงิน 19,000 บาท รายละเอียดดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพKไมน1อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพKสีไมน1อยกวา 20 หน1าตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพKขาวดําไมน1อยกวา 20 หน1าตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน1อยกวา 16 MB
- สามารถพิมพKเอกสารกลับหน1าอัตโนมัติได1
- มี Interface ไมน1อยกวา 1 X Parallel หรือ 1 X USB 2.0
และ 1 X Ethernet 10/100 Base TX
- สามารถใช1ได1กับ A4, Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษได1ไม
น1อยกวา 250 แผน
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.119 ข1อ 2) เปAนครุภัณฑKเกณฑKราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑK
คอมพิวเตอรK ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสร1าง
ความเข1มแข็งของชุมชน)
- งานส)งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

จํานวน

19,000

บาท

- ประเภทครุภัณฑ@อื่น
ตั้งไว"
19,500 บาท
จั ด ซื้ อ หั ว แกะดั บ เพลิ ง ขนาด 4 นิ้ ว อั น ละ 6,500 บาท จํ า นวน 3 อั น
เปAนเงิน 19,500 บาท (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.119 ข1อ 3) เปAนครุภัณฑKที่ได1มิได1กําหนดไว1ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑK ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน )
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

จํานวน

19,500

บาท

- ประเภทครุภัณฑ@ไฟฟPาและวิทยุ
ตั้งไว"
144,000 บาท
จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตตK เครื่องละ 12,000 บาท จํานวน 12
เครื่อง เปAนเงิน 144,000 บาท ประกอบด1วย ตัวเครื่อง แทนชารKท แบตเตอรี่ 1 ก1อน เสายาง เหล็กพับ
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.116 ข1อ 3) เปAนครุภัณฑKที่ได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน )
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน
**************************

จํานวน

144,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกระจับ
อําเภอบ"านโป%ง จังหวัดราชบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองวิชาการและแผนงาน
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
รวม 1,660,000 บาท
1.รายจายประจํา
ตั้งไว" รวม 1,478,600 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจ"างประจํา
ตั้งไว" รวม
1.1.1 เงินเดือน
ตั้งไว"
- ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
ตั้งไว"
เพื่อจายเปAนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน
รายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- ประเภทเงินเพิ่มตางๆ

แยกเปHน
แยกเปHน
829,000 บาท
829,000 บาท
720,000 บาท
4 อัตรา ตั้งจายจาก

จํานวน

720,000

บาท

ตั้งไว"

109,000

บาท

1) เพื่อจายเปAนเงินเพิ่มให1แกพนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑKและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
ที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.กําหนด จํานวน 3 อัตรา เปAนเงิน 15,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
2) เพื่อจายเปAนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให1แกพนักงานเทศบาลผู1มีสิทธิได1รับ จํานวน 3 อัตรา เปAนเงิน
94,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไข
การให1พนักงานเทศบาล ลูกจ1างและพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2555 ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

109,000

บาท

1.2 หมวดคาจ"างชั่วคราว
ตั้งไว"รวม 303,600
- ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มให"แกพนักงานจ"าง
ตั้งไว"
303,600

บาท
บาท

เพื่อจายเปAนเงินเดือนให1แกพนักงานจ1างของหนวยงานนี้ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 200,880 บาท และ จาย
เปAนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา จํานวน 102,720 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขการให1พนักงานเทศบาล ลูกจ1างและพนักงานจ1าง
ของเทศบาลได1รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

303,600

บาท

1.3 หมวดคาตอบแทนใช"สอยและวัสดุ
ตั้งไว" รวม 304,000 บาท
1.3.1 คาตอบแทน
ตั้งไว"
32,000
บาท
- ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว"
2,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให1แกพนักงานเทศบาลและลูกจ1างผู1ได1รับคําสั่งให1
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

2,000

บาท

- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว"
30,000
บาท
เพื่อจายเปAนเงินสวัสดิการให1แกพนักงานเทศบาลและลูกจ1างประจําในหนวยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิได1รับเงินชวยเหลือ
คารักษาพยาบาลตามระเบียบ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

30,000

บาท

ตั้งไว"
140,000
บาท
1.3.2 คาใช"สอย
- ประเภทรายจายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ ตั้งไว"
40,000
บาท
เพื่ อ จายเปA น คาจ1 า งเหมาบริ ก ารให1 บุ ค คลทํ า การอยางหนึ่ ง อยางใดแกเทศบาล
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาจ1างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนK
หรื อสิ่ งพิ มพK ตางๆ คาเย็ บ หนั งสือหรื อเข1 า ปกหนั งสื อ คาเชาทรั พยKสิ น คาจ1 างเหมาในการจั ด ทํ า ปF า ย
ประชาสัมพันธK ปFายประกาศ เทป วีดีโอเทป
คาปรับปรุงเว็บไซดK คาจ1างเหมาบริการติดตั้งระบบ
อินเตอรKเน็ตและคาใช1จายตางๆ ที่ใช1ในการจัดทําฐานข1อมูล เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคาใช1จาย
อื่นๆ ที่จําเปAน ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

40,000

บาท

- ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย@สิน
ตั้งไว"
20,000
บาท
เพื่ อ จายเปA น คาบํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซอมแซม ครุ ภั ณ ฑK สิ่ ง กอสร1 า ง หรื อ ทรั พ ยK สิ น อื่ น ใดของหนวยงานนี้
รายละเอียดเปAนไปตามบัญชีจําแนกประเภทรายจายที่กรมการปกครองกําหนด ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป )
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

20,000

บาท

- ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว"
เพื่อจายเปAน

60,000

บาท

1) คาใช1จายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป ตั้งไว1 30,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร คาเครื่องดื่ม และคาใช1จายอื่นๆ ตามความจําเปAน (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.107 ข1อ 8)
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

30,000

บาท

2) โครงการอบรมให1ความรู1เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต1น
ตั้งไว1
30,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายสําหรับการอบรมให1ความรู1เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต1น คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาเครื่องดื่ม และคาใช1จายอื่นๆ ตามความจําเปAน (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.107 ข1อ 9)
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

30,000

บาท

-ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข"าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว"
20,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจํา พนักงานจ1าง ลูกจ1างชั่วคราว คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล
คาชดเชยความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย
ที่ มท 0313.4 / ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 และรายจายอื่นๆ ที่มีลักษณะเปAนรายจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข1าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป )
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

20,000

บาท

1.3.3 คาวัสดุ
ตั้งไว"
132,000 บาท
- ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว"
100,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เพื่อใช1ในราชการ เชน กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ
แฟFม เครื่องแบบพิมพKตางๆ ตรายาง ซองในการบรรจุหีบหอ ตะแกรงวางเอกสาร สิ่งพิมพKที่ได1จากการซื้อ
หรือจ1างพิมพK คาจ1างพิมพKวารสารเทศบาล และรายจายอื่นๆ ที่จําเปAนต1องใช1ในหนวยงานนี้ ตั้งจายจาก
รายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

100,000

บาท

-ประเภทคาวัสดุไฟฟPาและวิทยุ
ตั้งไว"
2,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อวัสดุไฟฟFาและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟFา สวิตซKไฟฟFา ถานแบตเตอรี่สําหรับวิทยุมือ
ถือ และวัสดุไฟฟFาอื่นๆ เปAนต1น ที่จําเปAนต1องใช1ในหนวยงานนี้ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- ประเภทวัสดุโฆษณาเผยแพร

จํานวน

2,000

บาท

ตั้งไว"

5,000

บาท

เพื่อใช1จายเปAนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษเขียนโปสเตอรK พูกันและสี ฟGลKมถายรูป แถบ
บันทึกเสียง หรือภาพ วีดีโอเทป แผนซีดี และอื่นๆ ที่จําเปAนต1องใช1ในการประชาสัมพันธK และเผยแพรให1
ประชาชนทราบ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

5,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร@
ตั้งไว"
25,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณKตางๆ ที่ใช1กับเครื่องคอมพิวเตอรK เชน ตลับผ1าหมึก แถบ
พิมพK หมึกเครื่องปริ้นคอมพิวเตอรK แผนหรือจานบันทึกข1อมูล ฯลฯ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป )
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

25,000

บาท

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไว" รวม 36,000 บาท
- ประเภทคาบริการทางด"านโทรคมนาคม ตั้งไว"
36,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายเกี่ยวกับการใช1ระบบอินเทอรKเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ โดยให1หมายรวมถึงคาใช1จายเพื่อให1
ได1ใช1บริการดั งกลาว และคาใช1จายที่เกิ ดขึ้นเกี่ยวกับ การใช1บริการ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป )
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

36,000

บาท

2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว" รวม
187,400 บาท แยกเปHน
1.หมวดคาครุภัณฑ@ ที่ดิน และสิ่งกอสร"าง
ตั้งไว"รวม 187,400 บาท
1.1 คาครุภัณฑ@
ตั้งไว"
187,400 บาท
- ประเภทครุภัณฑ@สํานักงาน
ตั้งไว"
6,000 บาท
คาจั ดซื้อเก1า อี้บุ นวมมีพนั กพิ งและที่ว างแขนสําหรับผู1 ปฏิ บัติงาน ตัว ละ 2,000
บาท จํานวน 3 ตัว เปAนเงิน 6,000 บาท (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.125 ข1อ 3) เปAนครุภัณฑKที่มิได1
กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑKแตได1สอบถามราคาในท1องถิ่นเปAนเกณฑK ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
-ประเภทครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@

จํานวน

6,000

บาท

ตั้งไว"

24,400

บาท

1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรKโน1ตบุค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 ราคาเครื่องละ 19,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง เปAนเงิน 19,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน1อยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมน1อยกวา 2.2 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมน1อยกวา 1,066 MHz
จํานวน 1 หนวย
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมน1อยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข1อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมน1อยกวา 500 GB

จํานวน 1 หนวย

-มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมน1อยกวา 14 นิ้ว
-มี DVD-RW หรือ ดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมน1อยกวา 1 ชอง
-สามารถใช1งานได1ไมน1อยกวา Wi-Fi (802.11b,g)และ Bluetooth
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.126 ข1อ 1) รายละเอียดตามเกณฑKราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑK
คอมพิวเตอรK ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

19,000 บาท

2) คาจัดซื้อเครื่องพิมพK Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคาเครื่องละ 5,400
บาท จํานวน 1 เครื่อง เปAนเงิน 5,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
-เปAนอุปกรณKที่มีความสามารถเปAน Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน
-ใช1เทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพKไมน1อยกวา 4,800x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพKรางสีไมน1อยกวา 20 หน1าตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพKรางขาวดําไมน1อยกวา 30 หน1าตอนาที
-สามารถแสกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได1
-มีความละเอียดในการแสกนสูงสุด ไมน1อยกวา 1,200x2,400 dpi
-มีถาดปFอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารได1ทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได1สูงสุด 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได1 25 ถึง 400 เปอรKเซ็นตK
-สามารถใช1ได1กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษได1ไม
น1อยกวา 100 แผน
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.126 ข1อ 2) รายละเอียดตามเกณฑKราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑK
คอมพิวเตอรK
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

5,400

บาท

- ประเภทครุภัณฑ@ไฟฟPาและวิทยุ
ตั้งไว"
147,000
บาท
คาจัดซื้อลําโพงเสียงไร1สาย จุดละ 49,000 บาท จํานวน 3 จุด เปAนเงิน
147,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 เครื่องรับชนิดแบงกลุมได1เปAนรายตัวจากเครื่องวิทยุกระจายเสียง
1.2 ลําโพงฮอรKนชนิดกลม ขนาด 8 นิ้ว กําลังวัตตK 60 วัตตK
1.3 เสาอากาศสําหรับเครื่องรับวิทยุ
1.4 แปFนสําหรับยึดเครื่องรับวิทยุ
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.110 ข1อ 2 ) เปAนครุภัณฑKที่มิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑKแตได1
สอบถามราคาในท1องถิ่นเปAนเกณฑK ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

จํานวน

147,000

บาท

- ประเภทครุภัณฑ@โฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว"
10,000
บาท
1) จั ด ซื้ อ กล1 อ งถายภาพระบบดิ จิ ต อล ความละเอี ย ดไมน1 อ ยกว า
16 ล1านพิกเซล ตัวละ 10,000 บาท จํานวน 1 ตัว เปAนเงิน 10,000 บาท
1.1 เปAนกล1องคอมแพค (Compact Digital Camera)
1.2 ความละเอียดที่กําหนดเปAนความละเอียดที่เซ็นเซอรKภาพ (Image sensor)
1.3 มีระบบแฟลช (Flash)
1.4 สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข1อมูลได1อยางสะดวกเมื่อข1อมูลเต็ม
หรือเมื่อต1องการเปลี่ยน
1.5 สามารถโอนถายข1อมูลจากกล1องไปยังเครื่องคอมพิวเตอรKได1
1.6 มีกระเปnาบรรจุกล1อง
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑK (นํามาจากแผนพัฒนาสามป) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
จํานวน 10,000
บาท
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.126 ข1อ 4) เปAนครุภัณฑKที่กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK ตั้งจาย
จากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
***************

จํานวน

10,000

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกระจับ
อําเภอบ"านโป%ง จังหวัดราชบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล"อม
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
1.รายจายประจํา
ตั้งไว" รวม

รวม
6,247,830
6,247,830
บาท

บาท แยกเปHน
แยกเปHน

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจ"างประจํา
ตั้งไว"รวม 1,605,240 บาท
1.1.1 เงินเดือน
ตั้งไว"
1,431,240 บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงานสามัญ
ตั้งไว"
1,361,880 บาท
เพื่อจายเปAนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจาก
รายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข จํานวน

1,361,880

บาท

- ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว"
69,360 บาท
1) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
เพื่อจายเปAนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให1แกพนักงานเทศบาล จํานวน 3 คน เปAนเงิน 40,800 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขการให1พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
2) คาตอบแทนกําลังคนด1านสาธารณสุข
เพื่อจายเปAนเงินคาตอบแทนกําลังคนด1านสาธารณสุขสําหรับตําแหนง
ที่มีเหตุพิเศษของผู1ปฏิบัติงานด1าน
สาธารณสุข จํานวน 2 อัตรา เปAนเงิน 24,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาคาตอบ แทน
กําลังคนด1านสาธารณสุข เรื่อง กําหนดอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผู1ปฏิบัติงานด1าน
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.5/ว181 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2551
3) เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ
เพื่อจายเปAนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้น
เปAนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได1รับแตงตั้ง จํานวน 3 อัตรา เปAนเงิน 4,560 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน
และจํานวนเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้น
เปAนคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนงที่ได1รับแตงตั้ง และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง
หลักเกณฑKและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้น เปAนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได1รับแตงตั้ง
ตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0037.2/9194 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข)

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

จํานวน

69,360

บาท

1.1.2 คาจ"างประจํา
ตั้งไว"
174,000 บาท
- ประเภทคาจ"างลูกจ"างประจํา
ตั้งไว"
174,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินคาจ1างให1แกลูกจ1างประจํา จํานวน 1 อัตรา และเงินปรับปรุงคาจ1างประจําป ตั้งจายจาก
รายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน

174,000 บาท

ตั้งไว"รวม 1,093,960 บาท
1.2 หมวดคาจ"างชั่วคราว
- ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มให"แกพนักงานจ"าง ตั้งไว"
1,093,960 บาท
เพื่อจายเปAนเงินเดือนให1แกพนักงานจ1างของหนวยงานนี้ จํานวน 10 อัตรา จํานวน 680,680 บาท
และจายเปAนเงิน เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 10 อัตรา จํานวน 413,280 บาท ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล จังหวัดราชบุรี (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑKและเงื่อนไขการให1พนักงาน
เทศบาล ลูกจ1างและพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน
จํานวน

108,000
985,960

บาท
บาท

1.3 หมวดคาตอบแทนใช"สอยและวัสดุ
ตั้งไว"รวม 3,398,630 บาท
1.3.1 คาตอบแทน
ตั้งไว"
212,000 บาท
- ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว"
120,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให1แกพนักงานเทศบาลและลูกจ1างที่สังกัดใน
หนวยงานนี้ที่ได1รับคําสั่งให1ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและ
แผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน
จํานวน

5,000 บาท
115,000 บาท

- ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว"
22,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให1แกพนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจํา ในหนวยงานนี้ซึ่งมีสิทธิได1รับ
การชวยเหลือตามระเบียบ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

จํานวน

22,000 บาท

- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว"
70,000 บาท
เพื่อจายเปAนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ให1แกพนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจําในหนวยงานนี้ตาม
ระเบียบ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข จํานวน
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จํานวน

10,000 บาท
60,000 บาท

1.3.2 คาใช"สอย
ตั้งไว"
2,100,630 บาท
- ประเภทรายจายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ
ตั้งไว"
1,356,430 บาท
เพื่อจายเปAนคาจ1างเหมาบริการบุคคลภายนอกให1ดําเนินกิจการตางๆ ของเทศบาล เชน จ1างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกทําการดูแลรักษาความสะอาด ฉีดล1างทอระบายน้ํา จ1างเหมาเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล หรือจ1างเหมาให1ทําการอื่นใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานนี้ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุขและแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข จํานวน
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จํานวน

020,000 บาท
1,336,430 บาท

- ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย@สิน ตั้งไว" 200,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยKสินตางๆ เชน ครุภัณฑKยานพาหนะขนสง ครุภัณฑKการเกษตร
และทรัพยKสินอื่นๆ ที่ชํารุดตามความจําเปAน ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และแผนงานเคหะ
และชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข จํานวน
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จํานวน ,

030,000 บาท
170,000 บาท

- ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว"
529,200 บาท
1) คาใช1จายตามโครงการคลองสวยน้ําใส
ตั้งไว1
20,000
บาท เพื่อจายเปAนคาใช1จายตามโครงการคลองสวยน้ําใส จายเปAนคาจ1างเหมาบริการ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนสําหรับโครงการ (นํามาจากแผนพัฒนาสามป หน1า 99 ข1อ 1) ตั้งจาย
จากรายได1(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน

20,000 บาท

2) คาใช1จายตามโครงการการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ตั้งไว1
300,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จายเปAนคาวัสดุ
สํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่
พัก คาจ1างเหมาบริการ คาของขวัญที่ระลึก และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนสําหรับโครงการ (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป หน1า 92 ข1อ 9) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน

300,000 บาท

3) คาใช1จายตามโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ตั้งไว1
43,200 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายตามโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จายเปAนคาวัสดุอุปกรณK คาเชาอุปกรณKไฟฟFา
และเครื่องขยายเสียง คาจ1างเหมาบริการ คาพาหนะขนสง คาตอบแทนให1แกผู1นําการออกกําลังกาย
คาตอบแทนให1กับบุคคลภาย นอกซึ่งเปAนผู1นําในการออกกําลังกายในอัตราไมเกินครั้งละ 1 ชั่วโมงๆ ละ ไมเกิน
300 บาท สัปดาหKละไมเกิน 3 ครั้ง รวมแล1วไมเกินเดือนละ 3,600 บาท จํานวน 1 กลุม คือ กลุมแอโรบิค
โรงเรียนวัดจันทาราม ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0404.7/ ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 และ
คาใช1จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข1องและจําเปAนต1องจาย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป หน1า 91 ข1อ 6) ตั้งจายจาก
รายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน

43,200

บาท

4) คาใช1จายตามโครงการสงเสริมสุขภาพผู1สูงอายุ สมาชิกชมรมผู1สูงอายุ
ตั้งไว1
100,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายตามโครงการสงเสริมสุขภาพผู1สูงอายุ สมาชิกชมรมผู1สูงอายุ จายเปAนคาจ1างเหมาบริการ
คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
คาวัสดุไฟฟFาและวิทยุ
คาตอบแทนวิทยากร คาเชาที่พัก คาของขวัญที่ระลึก และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนสําหรับโครงการ (นํามา
จากแผนพัฒนาสามป หน1า 91 ข1อ 7) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน

100,000

บาท

5) คาใช1จายตามโครงการการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ตั้งไว1
36,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายตามโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สําหรับใช1ในการจัดประชุม
ประจํา เดือนของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยจายเปAนคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช1จายอื่นๆ ที่จําเปAนสําหรับโครงการ (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป หน1า 92 ข1อ 10) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน

36,000

บาท

6) คาใช1จายตามโครงการกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สัมพันธKอําเภอบ1านโป[ง
ตั้งไว1
30,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายตามโครงการกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)สัมพันธKอําเภอบ1านโป[ง จายเปAนคาจ1าง
เหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาใช1จายอื่นๆ ที่
จําเปAนสําหรับโครงการ (นํามาจากแผนพัฒนาสามป หน1า 93 ข1อ13) ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข)
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน

30,000

บาท

- ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข"าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว"
15,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาใช1จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง
และคาเชาที่พักระหวางเดินทางให1แกพนักงานเทศบาล และลูกจ1างของหนวยงานนี้ตามสิทธิ ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

จํานวน

15,000

บาท

1.3.4 คาวัสดุ
ตั้งไว"
1,086,000 บาท
- ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว"
20,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพKตางๆ ที่จําเปAนต1องใช1ในหนวยงานนี้ ตั้งจายจาก
รายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข จํานวน

20,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุไฟฟPาและวิทยุ
ตั้งไว"
1,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อวัสดุไฟฟFาและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ เปAนต1น ที่จําเปAนต1องใช1ในหนวยงานนี้ ตั้ง
จายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข จํานวน

1,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุงานบ"านงานครัว
ตั้งไว"
80,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อวัสดุงานบ1านงานครัว เชน ไม1กวาด ถังขยะ แปรง ผงซักฟอก เปAนต1น ที่จําเปAนต1อง
ใช1ในหนวยงานนี้ และจายเปAนคาซื้อวัสดุ เครื่องบริโภค ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และ
แผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข จํานวน
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จํานวน

10,000
70,000

บาท
บาท

- ประเภทคาวัสดุกอสร"าง
ตั้งไว"
15,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อวัสดุกอสร1าง เชน ไม1 เหล็ก สี ตะปู ปูนซีเมนตK ปูนขาว ทราย อิฐ เหล็กเส1น เปAน
ต1น ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข จํานวน

15,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว"
120,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อวัสดุที่ใช1กับรถยนตK รถจักรยานยนตK รถอีแต™น รถเก็บขยะ เชน หัวเทียน ทอไอเสีย
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เปAนต1น เพื่อเปลี่ยนหรือซอมแซมยานพาหนะของหนวยงานนี้ตามความจําเปAน
ตั้งจายจากรายได1(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน
จํานวน 8

20,000
100,000

บาท
บาท

- ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น
ตั้งไว"
560,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่ใช1กับยานพาหนะของหนวยงานนี้ ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏ
ในแผนสาธารณสุขและแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน
จํานวน

200,000
360,000

บาท
บาท

- ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตร@หรือการแพทย@ ตั้งไว"
250,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อเวชภัณฑK น้ํายาฆาเชื้อ วัคซีนปFองกันโรคพิษสุนัขบ1า น้ํายาฉีดพนยุง ทรายอะเบท และ
เครื่องมือแพทยKตามความจําเปAน ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน 250,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย
ตั้งไว"
20,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน รองเท1าบูxต ถุงมือยาง เสื้อสะท1อนแสง เปAนต1น ตั้งจายจากรายได1
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน

20,000

บาท

- ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร@
ตั้งไว"
20,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรKตางๆ เชน แผน หรือ จานบันทึกข1อมูล ตลับผ1าหมึก แถบพิมพKและ
อื่นๆ ตามความจําเปAน ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข จํานวน

20,000

บาท

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไว"รวม 30,000
บาท
- ประเภทคาไฟฟPา
ตั้งไว"
30,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากระแสไฟฟFาสําหรับใช1กับเครื่องเติมอากาศ เพื่อบําบัดน้ําเสีย ตั้งจายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน )
- งานบําบัดน้ําเสีย

จํานวน

30,000

บาท

1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว"รวม 120,000 บาท
- ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองค@กรเอกชน
ในกิจกรรมอันเปHนสาธารณประโยชน@
ตั้งไว"
120,000 บาท
อุดหนุนสําหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อใช1ในการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) จํานวน 12 ชุมชนๆ ละ 10,000 บาท เปAนจํานวนเงิน 120,000 บาท (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป หน1า 93 ข1อ 14) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จํานวน 120,000
******************************

บาท

