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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ
เทศบาลตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลจองถนน
บัดนี้ ถึงเวลาทีน่ ายกเทศมนตรีตาบลจองถนน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต่อสภาเทศบาลตาบลจองถนนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตาบลจองถนนจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 22กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เทศบาลตาบลจองถนน
มีสถานะการเงินดังนี้
เงินฝากธนาคาร
จานวน
24,776,884.16 บาท
เงินสะสม
จานวน
8,339,724.14 บาท
ทุนสารองเงินสะสม
จานวน
7,260,265.74 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง
จานวน
3,176,000.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557
ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
(1) รายรับจริงจานวน 24,764,888.08 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน
117,631.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน
บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
160,199.47 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จานวน
292,925.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
112,170.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
9,861,587.71 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
จานวน
8,018,852.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน
(3) รายจ่ายจริง จานวน 18,530,645.71 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
งบบุคลากร
จานวน
งบดาเนินงาน
จานวน
งบลงทุน
จานวน
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
งบเงินอุดหนุน
จานวน
(4) รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้
โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน
(5) รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินสะสม
จานวน
(6) รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม
จานวน

3. งบเฉพาะการ (ไม่ม)ี

6,201,522.00

บาท

694,377.00
7,919,374.00
4,209,563.98
1,897,370.00
455,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,354,960.00
-

บาท
บาท
บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตาบลจองถนน
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
2.1 รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

รายรับจริง ปี 2556 ประมาณการปี 2557 ประมาณการปี 2558

580,404.40
199,950
200,223.46
401,955
60,570
1,443,102.86

437,000
82,000
140,000
360,000
31,000
1,050,000.00

597,000
162,000
230,000
400,000
62,000
1,451,000

11,988,403.47

10,450,000

13,000,000

11,988,403.47

10,450,000

13,000,000

14,243,047.00

19,500,000

22,549,000

14,243,047.00
27,674,553.33

19,500,000
31,000,000.00

22,549,000
37,000,000

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2558
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย
รายจ่ายจริงปี2556
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
1,004,122.07
งบบุคลากร
7,579,963.74
งบดาเนินงาน
7,921,787.51
งบลงทุน
3,511,380.00
งบเงินอุดหนุน
704,918.22
รวมจ่ายจากงบประมาณ 20,722,171.54
รวม 20,722,171.54

ประมาณการ ปี 2557 ประมาณการปี 2558
1,767,160.00
13,740,500.00
8,775,840.00
5,693,500.00
1,023,000.00
31,000,000.00
31,000,000.00

1,757,370.00
15,439,130.00
12,952,600.00
5,857,900.00
993,000.00
37,000,000.00
37,000,000.00

2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการทีจ่ าเป็นต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 35 (จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
ข้อมูลรายจ่าย
1.รายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงาน ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างตามประมาณการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1) เงินเดือนพนักงาน (จานวน 23 อัตรา)
2) เงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร (พนักงาน)
3) เงินเพิม่ อื่นๆ ทีจ่ ่ายควบกับเงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิม่ ค่าวิชา (พ.ค.ว.)
4) เงินค่าจ้างลูกจ้างประจา
5) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- พนักงานจ้างทัว่ ไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบีย้ กันดารพนักงานและลูกจ้าง
7) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้าง
8) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
9) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงาน
10) เงินค่าเช่าบ้าน
11) เงินทาขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะปฏิบัติงานในหน้าที่
12) เงินเกี่ยวกับศพพนักงานและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ
13) เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญของพนักงาน
15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
16) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
17) เงินสารองสาหรับเงินเดือนและค่าจ้างทีก่ าหนดใหม่
18) เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว
19) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
20) เงินอื่นๆ
รวม
2.งบประมาณรายจ่ายประจาปี
3.จานวนเงินตามข้อ 1 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 2

จานวน (บาท)

5,575,290.00
252,000.00
16,800.00
3,222,000.00
120,000.00
170,000.00
120,000.00
260,000.00
696,000.00
420,000.00
10,852,090.00
33,977,600.00
31.94

37000000
3022400
33977600

สวนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ
เทศบาลตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2558 ของ เทศบาลตาบลจองถนน
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

13,451,630
190,000
13,022,000
105,000
5,000
5,187,000
1,540,000
1,010,000
732,000

งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น

1,757,370
37,000,000

แผนงาน
งบกลาง
บริหารงานทัว่ ไป(สานักปลัด)
บริหารงานทัว่ ไป(กองคลัง)
การรักษาความสงบภายใน
การศึกษา
สาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์
เคหะและชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
การเกษตร
รวมทัง้ สิ้น

ยอดรวม
1,757,370
10,944,010
2,507,620
190,000
12,022,000
105,000
5,000
5,187,000
1,540,000
1,010,000
732,000
36,000,000

2,510,170
1,545,120
770,000
750,000
126,000
42,000
42,000
42,000
4,200
12,600
1,120,000
122,000
1,080,000
900,000
45,000
35,000
30,000
10,000
110,000
60,000
120,000
260,000
240,000
24,000
240,000
192,000
100,000
100,000
120,000
100,000
10,852,090

แผนงานสาธารณสุข
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งาน

รวม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งาน

รวม

งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

งาน

รวม

35,000

35,000

70,000
105,000

70,000
105,000

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
5,000
5,000

งาน

รวม
5,000
5,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งานสวนสาธารณะ

รวม

1,884,000

1,884,000

115,000
440,000
410,000

115,000
440,000
410,000

18,000

18,000
2,320,000
5,187,000

2,867,000

1,700,000
1,700,000

620,000
620,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบ
งาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ
งาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม
แผนงานการเกษตร
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

งาน

รวม

งานบริหารทัว่ ไป

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

1,500,000
1,500,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งานส่งเสริมการเกษตร

40,000

40,000

1,500,000
1,540,000

รวม

710,000
710,000

งาน
720,000
12,000
732,000

40,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

300,000
300,000

รวม

1,010,000
1,010,000

รวม
720,000
12,000
732,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตาบลจองถนน
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
โดยทีเ่ ป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 65
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่ เติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลจองถนน และของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจานวนรวมทัง้ สิ้น 37,000,000.- บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เป็นจานวนรวมทัง้ สิ้น 37,000,000.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

13,451,630
190,000
13,022,000
105,000
5,000
5,187,000
1,540,000
1,010,000
732,000

งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น

1,757,370
37,000,000

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตาบลจองถนนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลจองถนน มีหน้าทีร่ ักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2557

(ลงนาม)
( นายพิณโย ขวัญเซ่ง )
นายกเทศมนตรีตาบลจองถนน

เห็นชอบ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตาบลจองถนน
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
รายรับจริง
ปี 2554
ปี 2555
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
อากรรังนกอีแอ่น

ปี 2556

ปี 2557

34,700.00
43,025.00
40,012.00
44,000.00
37,688.00
45,163.00
42,575.80
35,000.00
7,419.00
4,400.00
8,742.00
8,000.00
367,804.00 489,487.00 489,074.60 350,000.00
รวมหมวดภาษีอากร 447,611.00 582,075.00 580,404.40 437,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
60,000.00
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา
23,991.00 199,950.00
20,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
0.00
23,991.00 199,950.00
82,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบีย้ เงินฝาก
46,701.00 133,773.00 200,223.46 140,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 46,701.00 133,773.00 200,223.46 140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
223,510.00 338,353.00 401,955.00 360,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 223,510.00 338,353.00 401,955.00 360,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2558

44,000.00
28.57
45,000.00
8,000.00
42.86 500,000.00
36.61 597,000.00
400.00
97.56

60,000.00
1,000.00
100,000.00
1,000.00
162,000.00

64.29 230,000.00
64.29 230,000.00
11.11 400,000.00
11.11 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
ภาษีมูลค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิม่ ๑ ใน ๙
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีด่ ิน
ค่าธรรมเนียมน้าบาดาล

ปี 2554

รายรับจริง
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

77,000.00
1,970.00
78,970.00

30,000.00
5,610.00
35,610.00

57,000.00
3,570.00
60,570.00

26,000.00
5,000.00
31,000.00

40,000.00
4,815,518.00 5,341,851.00 7,652,912.41 6,700,000.00
974,931.00 1,561,980.00 1,959,392.64 1,700,000.00
28,080.00
28,462.00
21,733.69
20,000.00
556,197.00 605,135.00 624,002.70 600,000.00
1,367,443.00 1,088,047.00 1,365,220.42 1,100,000.00
27,902.00
15,058.00
4,813.04
10,000.00
30,508.00
44,229.00
69,261.57
50,000.00
332,246.00 164,399.00 290,557.00 230,000.00
510.00
-

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
119.23
100.00

ปี 2558
57,000.00
5,000.00
62,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 8,132,825.00 8,849,161.00 11,988,403.47 10,450,000.00

40,000.00
19.40 8,000,000.00
47.06 2,500,000.00
40.00
28,000.00
6.67 640,000.00
27.27 1,400,000.00
50.00
15,000.00
54.00
77,000.00
30.43 300,000.00
24.40 13,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ละภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
9,620,168.00 9,133,897.00 14,243,047.00 19,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป 9,620,168.00 9,133,897.00 14,243,047.00 19,500,000.00
รวมทุกหมวด 18,549,785.00 19,096,860.00 27,674,553.33 31,000,000.00

15.64 22,549,000.00
15.64 22,549,000.00
19.35 37,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป
ประจาปี งบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลจองถนน
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
***********
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 37,706,000.-บาท แยกเป็ น
รายได้ จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
รวม
597,000.00 บาท
(1) ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
จานวน
ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผ่านมา
(2) ภาษีบารุงท้ องที่
จานวน
ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผ่านมา
(3) ภาษีป้าย
จานวน
ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผ่านมา
(4) อากรรังนกอีแอ่ น
จานวน
ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผ่านมา
หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับและใบอนุญาต
รวม
162,000.00 บาท
(1) ค่ าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
จานวน
ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผ่านมา
(2) ค่ าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จานวน
ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผ่านมา
(3) ค่ าปรับการผิดสัญญา
จานวน
ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผ่านมา
(4) ค่ าใบอนุญาตอื่นๆ
จานวน
ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผ่านมา
หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน
รวม
230,000.00 บาท
(1) ดอกเบีย้ เงินฝาก
จานวน
ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รวม
400,000.00 บาท
(1) รายได้ จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
จานวน
ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผ่านมา

44,000.00 บาท
45,000.00 บาท
8,000.00 บาท
500,000.00 บาท

60,000.00 บาท
1,000.00 บาท
100,000.00 บาท
1,000.00 บาท

230,000.00 บาท

400,000.00 บาท

หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
(1) ค่ าขายแบบแปลน
ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผ่านมา
(2) รายได้ เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผ่านมา

รวม

62,000.00 บาท
จานวน

57,000.00 บาท

จานวน

5,000.00 บาท

รายได้ ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวดภาษีอากร
รวม 13,000,000.00 บาท
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
จานวน
ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผ่านมา
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
จานวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผ่านมา
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
จานวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผ่านมา
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผ่านมา
(5) ภาษีสุรา
จานวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผ่านมา
(6) ภาษีสรรพสามิต
จานวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผ่านมา
(7) ค่ าภาคหลวงแร่
จานวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผ่านมา
(8) ค่ าภาคหลวงปิ โตรเลี่ยม
จานวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผ่านมา
(9) ค่ าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
จานวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผ่านมา
รายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวม 22,549,000.00 บาท
(๑) เงินอุดหนุนทัว่ ไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้ าที่
จานวน
ภาระกิจถ่ ายโอนเลือกทา
ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผ่านมา

40,000.00 บาท
8,000,000.00 บาท
2,500,000.00 บาท

28,000.00 บาท
640,000.00 บาท
1,400,000.00 บาท

15,000.00 บาท
77,000.00 บาท
300,000.00 บาท

22,549,000.00 บาท

************
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
****************
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 1,757,370 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
รวม
งบกลาง
รวม
คาชําระหนี้เงินตน
ชําระเงินตน
เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนให ธ.ก.ส.
ซื้อรถขยะ 6 ลอ (งวดที่ 3) ตามสัญญา
เลขที่ 2/2556 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ชําระเงินตน
เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนให ก.ส.ท
เพื่อสมทบซื้อรถกระเชาไฟฟา (งวดที่ 4)
ตามสัญญาเลขที่ 990/148/2554
ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2554
คาชําระดอกเบี้ย
ชําระดอกเบี้ย
เพื่อจายเปนคาดอกเบี้ยให ธ.ก.ส.
ซื้อรถขยะ 6 ลอ (งวดที่ 3)ตามสัญญา
เลขที่ 2/2556 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ชําระดอกเบี้ย
เพื่อจายเปนคาดอกเบี้ยให ก.ส.ท
เพื่อสมทบซื้อรถกระเชาไฟฟา (งวดที่ 4)
ตามสัญญาเลขที่ 990/148/2554
ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงานจาง (ตั้งจายจากเงินรายได)
เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก
ผูปวยเอดส จํานวน 4 ราย

1,757,370 บาท
1,468,350 บาท
จํานวน
จํานวน

357,710 บาท
175,000 บาท

จํานวน

182,710 บาท

จํานวน
จํานวน

99,660 บาท
57,660 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

82,980 บาท

จํานวน

24,000 บาท
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สํารองจาย
เพื่อเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดขึ้นเปนสวนรวมเทานั้น
รายจายตามขอผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
เพื่อเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลจองถนน
เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
เพื่อจายเปนเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม
พ.ศ. 2555
บําเหน็จ/บํานาญ
รวม 289,020 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น โดยตั้งจายในอัตรารอยละ 2
ของประมาณการรายรับ ไมรวมรายรับประเภท
พันธบัตรเงินกูเงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน
(ตั้งจายจากรายได)
---------------------------------

จํานวน

800,000 บาท

จํานวน

82,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

จํานวน

289,020 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
****************
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 10,944,010 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 10,944,010 บาท
งบบุคลากร
รวม
6,625,010 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
รวม
2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน 695,520 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายก/รองนายกเทศมนตรี
(ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายกเทศมนตรี
จํานวน
120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก/
รองนายกเทศมนตรี (ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี
จํานวน
120,000 บาท
เพือ่ จายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายก/
รองนายกเทศมนตรี(ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน
198,720 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 1,490,400 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของ
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม 4,000,370 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 2,510,170 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป (จํานวน 14 อัตรา)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
4,200 บาท
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
จํานวน
4,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับการสูรบของพนักงานเทศบาล
(จํานวน 1 อัตรา) (ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
126,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล
(จํานวน 3 อัตรา) (ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป (จํานวน 10 อัตรา )
(ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจาง ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
(จํานวน 10 อัตรา ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
งบดําเนินงาน
รวม 3,215,000
หมวดคาตอบแทน
รวม
275,000
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
(ตั้งจายจากเงินรายได)
คาตอบแทนคณะกรรมการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจาง ฯลฯ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการแกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานเทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)
หมวดคาใชสอย
รวม 1,850,000
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาสํารวจ
และจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น คาโฆษณา
และเผยแพร คาจัดทําวารสาร ฯลฯ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
คารับรอง
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชน คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ
เลี้ยงรับรองบุคคลมาตรวจงานดูงาน ฯลฯ

จํานวน

1,120,000 บาท

จํานวน

240,000 บาท

บาท
บาท
จํานวน
จํานวน

115,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

110,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

บาท
จํานวน

600,000 บาท

จํานวน
จํานวน

130,000 บาท
30,000 บาท
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คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีตาง ๆ
เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายในการเลือกตั้ง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง
หรือสนับสนุนการเลือกตั้ง ฯลฯ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
เชน คาอบรม คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง
คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ
โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
ของเจาหนาที่ทองถิ่นหรือผูเกี่ยวของ
โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามป
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเวทีประชาคม
ในเขตเทศบาล เชน คาอาหารวาง เครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
คาใชจายในการจัดงานจัดกิจกรรมตางๆ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานจัดกิจกรรมตาง ๆ
เชนกิจกรรมคืนความสุขใหกับประชาชน
กิจกรรมลดโลกรอน กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยว ฯลฯ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ่ จายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
หมวดคาวัสดุ
รวม 368,000
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ ฯลฯ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน
จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมล ขาไมล ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน
แปรงขัด ไมกวาด น้ํายาลางพื้น ฯลฯ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน
จํานวน

1,060,000 บาท
200,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

บาท
จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน
กระดาษเขียนโพสเตอร พูกัน สี ฟลมถายรูป ฯลฯ
วัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน
รองเทา ถุงมือ เสื้อผา ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนบันทึก หมึกพิมพ ฯลฯ
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม
722,000
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา ใหแก
การไฟฟาสวนภูมิภาค
คาโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพท
คาไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย
คาซื้อดวงตราไปรษณีย ฯลฯ
คาบริการทางดานโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาโทรภาพ หรือคาโทรสาร
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชอินเตอรเน็ต ปรับปรุงระบบเน็ตเวิรค
ภายในสํานักงาน และคาสื่อสารอื่น ๆ
และใหหมายถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

บาท
จํานวน

600,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

จํานวน

14,000 บาท

จํานวน

99,000 บาท
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งบลงทุน
รวม
1,086,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวม
1,086,000
ครุภัณฑสํานักงาน
ตูกระจกบานเลื่อน
เพื่อจายเปนคาซื้อตูกระจกบานเลื่อนแบบ 2 ชั้น
จํานวน 2 ตู โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด
โตะประชุม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะประชุมขนาด
180 x 60 ซม. จํานวน 8 ตัว และขนาด
150 x 75 ซม. จํานวน 1 ตัว
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด
เกาอี้พลาสติก
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พลาสติกอยางดี
จํานวน 30 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถบรรทุก (ดีเซล)
เพื่อจายเปนคารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
พรอมเครื่องปรับอากาศ วิทยุเทป และอุปกรณ
มาตรฐานจากโรงงาน
โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาเครื่องบันทึกเสียงในการประชุมสภา
จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุค
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุค
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคา
มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
คาเครื่องพิมพ (Printer)
เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องพิมพ Multi Function
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี โดยจัดซื้อตามราคา
มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ครุภัณฑอื่น
คาซุมเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จํานวน 1 ซุม

บาท
บาท
จํานวน
จํานวน

37,000 บาท
8,000 บาท

จํานวน

18,500 บาท

จํานวน

10,500 บาท

จํานวน
จํานวน

896,000 บาท
896,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน
จํานวน

49,000 บาท
25,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน
จํานวน

100,000 บาท
100,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
รวม
18,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
18,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเขาชัยสน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบล
เขาชัยสนในการดูแลศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเขาชัยสน

----------------------------------

18,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
****************
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 2,507,620 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
รวม 2,507,620
บาท
งบบุคลากร
รวม 1,775,720
บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม 1,775,720
บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,575,120 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล
พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป (จํานวน 6 อัตรา)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
12,600 บาท
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
จํานวน
12,600 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
ของพนักงานเทศบาล (จํานวน 2 อัตรา)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล
(จํานวน 1 อัตรา) (ตั้งจายจากเงินรายได)
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
122,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ
(จํานวน 1 อัตรา) (ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
24,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางตามภารกิจ (จํานวน 1 อัตรา )
(ตั้งจายจากเงินรายได)
งบดําเนินงาน
รวม 683,000
บาท
หมวดคาตอบแทน
รวม 190,000
บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
(ตั้งจายจากเงินรายได)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการแกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง
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คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล
(ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)
หมวดคาใชสอย
รวม
418,000
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเย็บหนังสือ
หรือเขาเลมหนังสือ คาธรรมเนียม และ
คาลงทะเบียนตาง ๆ คาเชาทรัพยสิน
คาเบี้ยประกันภัย ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ฯลฯ ใหแกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
หมวดคาวัสดุ
รวม
75,000
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
หมึก ปากกา แฟม เครื่องเขียน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
หมึกเครื่องพิมพ คาแผนบันทึกขอมูล ฯลฯ

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

บาท
จํานวน

118,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

230,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

บาท
จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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งบลงทุน
รวม
48,900
หมวดคาครุภัณฑ
รวม
48,900
ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้สํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานระดับ 3-6
จํานวน 3 ตัว และเกาอี้ ระดับ 6-9 จํานวน 1 ตัว
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด
เกาอี้สําหรับผูมาติดตอราชการ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับ
ผูมาติดตอราชการ จํานวน 1 แถว
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุค
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบโนตบุค
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคา
มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
คาเครื่องพิมพ (printer)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ (Printer) แบบฉีดหมึก
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

------------------------------

บาท
บาท
จํานวน
จํานวน

15,400 บาท
7,500 บาท

จํานวน

7,900 บาท

จํานวน
จํานวน

33,500 บาท
25,000 บาท

จํานวน

8,500 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
****************
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 190,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม
190,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม
190,000 บาท
หมวดคาใชสอย
รวม
190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน
190,000 บาท
คาใชจายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ
จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการตั้งจุดเฝาระวังชวง
เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เชน คาเบี้ยเลี้ยง
คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
คาใชจายโครงการฝกอบรมสมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
ฝกอบรมทบทวนหรือฝกอบรมใหมสมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เชน คาสถานที่
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุ เครื่องแตงกาย
อปพร. และคาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ

------------------------------
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
****************
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 13,022,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม 13,022,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
5,154,400 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
5,154,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 3,290,000 บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน
770,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล
พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
(จํานวน 3 อัตรา) (ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
จํานวน 2,520,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
(จํานวน 7 อัตรา)
เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
จํานวน
134,400 บาท
เงินคาตอบแทนรายเดือน
จํานวน
134,400 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก
พนักงานครูเทศบาลชํานาญการพิเศษ
(จํานวน 1 อัตรา)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง
(ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินวิทยฐานะ
จํานวน
236,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหกับพนักงานครูเทศบาล
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ (จํานวน 5 อัตรา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน 1,188,000 บาท
คาตอบแทนรายเดือนพนักงานจาง
จํานวน 1,080,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป (จํานวน 10 อัตรา)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนรายเดือนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจางตามภารกิจ
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในโรงเรียนเทศบาล
จองถนน (วัดบางแกว) (จํานวน 1 อัตรา)
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
(จํานวน 10 อัตรา) (ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ในโรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแกว)
(จํานวน 1 อัตรา)
งบดําเนินงาน
รวม 6,082,600
หมวดคาตอบแทน
รวม
165,000
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
(ตั้งจายจากเงินรายได)
คาตอบแทนคณะกรรมการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบฯ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน
จํานวน

264,000 บาท
240,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

บาท
บาท
จํานวน
จํานวน

130,000 บาท
120,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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หมวดคาใชสอย
รวม 4,579,600
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
คาทําปกหนังสือ คาซักฟอก คาโฆษณา
และเผยแพร คาจางเหมาบริการ
คาธรรมเนียม ตาง ๆ ฯลฯ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปนคารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท.
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแกว)
คาเชื่อมตออินเตอรเน็ต
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง (ระบบ ADSL) ของโรงเรียนเทศบาล
จองถนน
โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน
เทศบาลจองถนน (วัดบางแกว)
โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแกว)
โครงการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
เพื่อจายเปนคาพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแกว)
โครงการพัฒนาศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาศูนยการเรียน
อาเซียนศึกษา
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโดยการมีสวนรวมของครู ชุมชนและนักเรียน
โครงการพัฒนาขาราชการครู
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู
โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแกว)
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
เพื่อจายเปนคาพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

บาท
จํานวน

900,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

3,559,600 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

9,600 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

27,000 บาท

จํานวน

1,250,000 บาท
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โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
เพื่อจายเปนคาสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
(ระดับสถานศึกษา/ศพด./ปฐมวัย)
โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
จองถนน
โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อจายเปนคารณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ไดแกโรงเรียนเทศบาล 15,000 บาท ครูแกนนํา
จํานวน 1 คน ๆละ 3,000 บาท และเจาหนาที่
ของเทศบาล จํานวน 1 คนๆละ 3,000 บาท
โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อจายเปนคาจัดทําศูนยเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
คาใชจายอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบให
เพื่อจายเปนเงินสมทบใหโรงเรียนเทศบาลจองถนน
(วัดบางแกว) และศพด.เทศบาลตําบลจองถนน
โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการและรวมจัดนิทรรศการตางๆ ของ
โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแกว) และ
ศพด.เทศบาลตําบลจองถนน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
ฯลฯ ใหแกเจาหนาที่ทองถิ่นและผูที่เกี่ยวของ
โครงการจัดนิทรรศการประกวดแขงขัน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน กิจกรรมตางๆ
เชนกิจกรรมวันเด็ก วันแม ฯลฯ
โครงการการประชุมผูปกครอง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมผูปกครองของ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจองถนน
เปนคาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุ ฯลฯ
โครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ตามโครงการสงเสริม
โภชนาการโรงเรียน (อาหารกลางวัน) สําหรับนักเรียน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจองถนนคนละ
20 บาท จํานวน 280 วัน

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

21,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

140,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

476,000 บาท
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โครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ตามโครงการสงเสริม
โภชนาการในโรงเรียน (อาหารกลางวัน) สําหรับ
นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแกว)
คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
โครงการฝกอบรมและสัมมนา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
ศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล เจาหนาที่
ผูเกี่ยวของ
โครงการคายวิทยาศาสตร
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรของเด็ก เยาวชน
ตําบลจองถนน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็ก เยาวชน ตําบลจองถนน
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร
รถจักรยานยนต ฯลฯ
หมวดคาวัสดุ
รวม 1,261,000
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก
ปากกา แฟม เครื่องเขียน แบบเรียน คูมือครู
เอกสารงานทะเบียนนักเรียน และอื่น ๆ ฯลฯ
ใหกับกองการศึกษา, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
และโรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแกว)
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟ
หลอดไฟฟา ถานวิทยุ ฯลฯ ใหกับกองการศึกษา,
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลจองถนน
(วัดบางแกว)
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาทํา
ความสะอาดอาคาร ผาปูโตะ ไมกวาด ไมถูพื้น
น้ําดื่มสะอาด ฯลฯ ใหกับกองการศึกษา,
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลจองถนน
(วัดบางแกว)

จํานวน

460,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

บาท
จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) คนละ 7 บาท
จํานวน 260 วัน แยกเปน
- โรงเรียนวัดแตระ
- โรงเรียนวัดแหลมจองถนน
- โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแกว)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจองถนน
วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ สี
แปรงทาสี ตะปู ปูนซิเมนต ทราย กระเบื้อง ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุย
วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช ฯลฯ
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจองถนน
และโรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแกว)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปาย
กระดาษ โปสเตอร ฟลม มวนวีดีโอ เทปบันทึกเสียง
และภาพ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร เชน
เทปบันทึกขอมูล แผนกรองแสง กระดาษคอมพิวเตอร
ฯลฯ
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม
77,000
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ และโรงเรียนเทศบาลฯ
คาไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาดวงตราไปรษณีย คาบริการไปรษณีย
ฯลฯ
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาโทรภาพ หรือคาโทรสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ต โดยให
หมายถึงคาใชจาย เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการดังกลาวขางตน

จํานวน

745,000 บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

173,000 บาท
192,000 บาท
210,000 บาท
170,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

330,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

บาท
จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท
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งบลงทุน
รวม
885,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวม
655,000
ครุภัณฑสํานักงาน
คาตูเหล็ก
เพื่อจายเปนคาตูเหล็ก 2 บานจํานวน 4 ตู
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด
คาตูเหล็กชนิดบานเลื่อน
เพื่อจายเปนคาตูเหล็กชนิดบานเลื่อน
จํานวน 4 ตู โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด
คาพัดลม
เพื่อจายเปนคาพัดลมติดผนังจํานวน 12 ตัว
สําหรับโรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแกว)
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจองถนน
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด
ครุภัณฑการศึกษา
เพื่อจายเปนคาโตะพรอมเกาอี้นักเรียน
จํานวน 20 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด ใชในการเรียนการสอนของ ศพด.
โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาเครื่องพิมพ (Printer)
เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพ (Printer) ชนิดเลเซอรเจต
LED สี จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
คาเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคา
มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ครุภัณฑอื่นๆ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง
พรอมติดตั้ง ของ ศพด.เทศบาลตําบลจองถนน
เชน กระดานลื่น ชิงชา มาโยก มาหมุน แผนรองพื้นยาง
ฯลฯ โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด

บาท
บาท
จํานวน
จํานวน

72,000 บาท
24,000บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

37,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน
จํานวน

36,000 บาท
18,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท
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หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 230,000
อาคารตาง ๆ
คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซม
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลจองถนน
(วัดบางแกว)
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางหลังคาคลุมทางเดินเทา
เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางหลังคา
คลุมทางเดินเทาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 5.00 ม.
งบเงินอุดหนุน
รวม 900,000
หมวดเงินอุดหนุน
รวม 900,000
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตําบลเขาชัยสน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการกีฬา – กรีฑา
นักเรียน เยาวชน และประชาชน อําเภอเขาชัยสน
(น้ําพุรอนเกมส ครั้งที่ 15 ) ประจําป 2558
เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนโรงเรียน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ของนักเรียนคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
แยกเปน
- โรงเรียนวัดแตระ
- โรงเรียนวัดแหลมจองถนน

------------------------------

บาท
จํานวน
จํานวน

200,000 บาท
200,000 บาท

จํานวน
จํานวน

30,000 บาท
30,000 บาท

บาท
บาท
จํานวน
จํานวน

100,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน
จํานวน

800,000 บาท
800,000 บาท

จํานวน
จํานวน

380,000 บาท
420,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
****************
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 105,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข
รวม
105,000
บาท
งบดําเนินงาน
รวม
35,000
บาท
หมวดคาใชสอย
รวม
35,000
บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน
35,000 บาท
โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา
จํานวน
35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการปองกันโรคพิษสุนัขบา
เชน คาวัคซีน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ
คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน
รวม
70,000
บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
70,000
บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
จํานวน
70,000 บาท
อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน (อสม.)
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมูบาน (อสม.) เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

--------------------------------
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
****************
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 5,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
รวม
5,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
5,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
จํานวน
5,000 บาท
อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดพัทลุง
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดพัทลุง

------------------------
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
****************
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 5,187,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม 2,867,000
บาท
งบบุคลากร
รวม 1,884,000
บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม 1,884,000
บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
750,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล
พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจําป
(จํานวน 3 อัตรา) (ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล
จํานวน 1 อัตรา (ตั้งจายจากเงินรายได))
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
900,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป (จํานวน 8 อัตรา )
(ตั้งจายจากเงินรายได)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
192,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแก
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
(จํานวน 8 อัตรา ) (ตั้งจายจากเงินรายได)
งบดําเนินงาน
รวม
965,000 บาท
หมวดคาตอบแทน
รวม
115,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
(ตั้งจายจากเงินรายได)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล (ตั้งจายจากเงินรายได)
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หมวดคาใชสอย
รวม
440,000
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ คาเขาปกหนังสือ
คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร
คาจางเหมาบริการ ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พักฯลฯ ใหแกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
หมวดคาวัสดุ
รวม
410,000
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
ปากกา น้ําหมึก ฯลฯ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน
หลอดไฟ สายไฟ ลําโพง ปลัก๊ ไฟฟา ฯลฯ
วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ปูนซิเมนต
ทราย เหล็ก หิน เลื่อย คอน เหล็กเสน ทอน้ํา
และวัสดุประปา ทอตาง ๆ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
เชน คาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
ของเทศบาลและหนวยงานราชการอื่นๆ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย เชน คลอรีน กํามะถัน
น้ํายาตาง ๆ ฯลฯ

บาท
จํานวน

300,000 บาท

จํานวน
จํานวน

40,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

บาท
จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
หรือจานบันทึกขอมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร
เมาส กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ เชน มิเตอรน้ํา
ไฟฟา ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวม

18,000
18,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี (Printer)
เพื่อจายเปนเครื่องพิมพ เลเซอร/ชนิด
LED สี แบบ Network (Printer) จํานวน 1 เครื่อง
โดยจัดซื้อตามราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
งานไฟฟาถนน
รวม 1,700,000
งบลงทุน
รวม 1,700,000
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 1,700,000
อาคารตางๆ
โครงการกอสรางศูนยรวบรวมผลิตภัณฑสัตวน้ําจากทะเลสาบ
เพื่อจายเปนคากอสรางศูนยรวบรวมผลิตภัณฑ
สัตวน้ําจากทะเลสาบ หมูที่ 3 บานจงเก ขนาดกวาง
5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลจองถนนกําหนด พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ปาย
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน
บานแหลมจองถนน หมูที่ 1 ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา675 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจองถนน
กําหนดพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ปาย

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

บาท
บาท
จํานวน
จํานวน

18,000 บาท
18,000 บาท

บาท
บาท
บาท
จํานวน
จํานวน

1,200,000 บาท
1,200,000 บาท

จํานวน
จํานวน

500,000 บาท
500,000 บาท
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งานสวนสาธารณะ
รวม 620,000
งบลงทุน
รวม 620,000
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสรางสวนสุขภาพประจําตําบล
เพื่อจายเปนคากอสรางสวนสุขภาพประจําตําบล
หมูที่ 1 บานแหลมจองถนน (อนามัยเกา)
รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
จองถนนกําหนดพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
จํานวน 1 ปาย

------------------------------

บาท
บาท
จํานวน
จํานวน

620,000 บาท
620,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
****************
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 1,540,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน รวม 40,000
บาท
งบดําเนินงาน
รวม 40,000
บาท
หมวดคาใชสอย
รวม 40,000
บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน 40,000
บาท
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เชน คาวัสดุตาง ๆ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ
งานบริหารทั่วไป
รวม 1,500,000 บาท
งบลงทุน
รวม 1,500,000 บาท
หมวดคาครุภัณฑ
รวม 1,500,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
จํานวน 1,500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบเสียงไรสาย
ประกอบดวยอุปกรณชุดแมขายและ
อุปกรณประกอบในหองจัดรายการ
อุปกรณชุดลูกขายสําหรับรับขาวจาก
ชุดแมขายครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตําบล
จองถนนกําหนด
--------------------------
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
****************
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 1,010,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 300,000
บาท
งบดําเนินงาน
รวม 300,000
บาท
หมวดใชสอย
รวม 300,000
บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน
300,000 บาท
โครงการแขงขัน กีฬา – กรีฑา นักเรียน
เยาวชนและประชาชนทั่วไป (น้ําพุรอนเกมส) ครั้งที่ 15
จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกีฬา กรีฑา
นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เชน
คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาอาหารเครื่องดื่ม
คาตอบแทนผูควบคุมทีมและผูฝกซอม ฯลฯ
โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธหรือกีฬาตานยาเสพติด
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ หรือกีฬาตานยาเสพติด เชน
คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาอาหารเครื่องดื่ม
คาตอบแทนผูควบคุมทีม และผูฝกซอม ฯลฯ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
รวม 710,000
บาท
งบดําเนินงาน
รวม 710,000
บาท
หมวดคาใชสอย
รวม 710,000
บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น
จํานวน 710,000 บาท
โครงการจัดงานผูสูงอายุ
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานผูสูงอายุ
เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม และคาวัสดุอุปกรณตางๆ
ฯลฯ
โครงการจัดงานประเพณีแหผาขึ้นหมพระธาตุเจดีย
จํานวน
500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีแหผาขึ้นหมพระธาตุเจดีย เชน
คาจัดสถานที่ คาประชาสัมพันธ
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
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โครงการจัดกิจกรรมประเพณีการประชันมโนราห
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมประเพณี
การประชันมโนราห เชน คาใชจายในพิธีการ
คาของรางวัล คาประชาสัมพันธ คาอาหาร และ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาวัสดุอื่น ๆ
ฯลฯ
โครงการกิจกรรมวันขึ้นปใหม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม
เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
คาวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ

------------------------------

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

70

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลจองถนน
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
****************
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 732,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
รวม
732,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม
732,000 บาท
หมวดคาใชสอย
รวม
720,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
จํานวน
720,000 บาท
โครงการปลอยพันธุก ุงสูทะเลสาบ
จํานวน
700,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน
คาพันธุกุง คาปายโครงการฯ คาเชาเต็นท
และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
คาใชจายศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการของศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลจองถนน
เชน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ
หมวดคาวัสดุ
รวม
12,000 บาท
วัสดุการเกษตร
จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช
ปุย วัสดุเพาะชํา วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ

--------------------------------

ปี 2554
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิม่ ต่างๆของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิม่ ต่างๆของพนักงานจ้าง

551,204.00
42,000.00
123,134.00
36,001.00
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา) 752,339.00
รวมงบบุคลากร 752,339.00

งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมหมวดค่าตอบแทน

78,156.00
15,167.50
93,323.50

รายจ่ายจริง
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

565,900.00 606,580.00 790,000.00
62,790.00
50,570.00
59,000.00
19,016.00
42,000.00
157,580.00 481,957.00 500,000.00
55,577.00 300,762.00 260,000.00
841,847.00 1,458,885.00 1,651,000.00
841,847.00 1,458,885.00 1,651,000.00

62,365.00
28,182.00
90,547.00

1,500.00
24,958.00
26,458.00

100,000.00
4,000.00
10,000.00
10,000.00
124,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

5.06
(80.00)
26.15
(14.11)
(14.11)

ปี 2558

750,000.00
42,000.00
900,000.00
192,000.00
1,884,000.00
1,884,000.00

100,000.00
(25.00)
5,000.00
10,000.00
7.26 115,000.00

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
รวมหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่นๆ
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

431,538.00

241,054.00

59,174.00

20,000.00

(1,400.00) 300,000.00

78,560.00
61,930.00
572,028.00

49,995.00
65,215.67
356,264.67

10,800.00
30,000.00
76481.48 100,000.00
146,455.48 150,000.00

(33.33) 40,000.00
100,000.00
(193.33) 440,000.00

8,530.00
31,430.00
100,811.00
24,830.00
13,458.00
6,200.00
185,259.00
850,610.50

14,077.00
41,875.00
26,960.00
9,980.00
76,394.00
4,280.00
3,860.00
20,000.00
197,426.00
644,237.67

16,788.00
69,255.00
180,040.00
6,060.00
85,531.00
11,400.00
26,352.00
10,200.00
405,626.00
578,539.48

20,000.00
60,000.00
130,000.00
10,000.00
80,000.00
30,000.00
15,000.00
30,000.00
375,000.00
649,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

(66.67)
7.69
50.00
(25.00)
(33.33)
50.00
(9.33)
(48.69)

ปี 2558

20,000.00
100,000.00
120,000.00
5,000.00
100,000.00
30,000.00
20,000.00
15,000.00
410,000.00
965,000.00

ปี 2554
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-

รายจ่ายจริง
ปี 2555

-

ปี 2556

-

ปี 2557

-

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,602,949.50 1,486,084.67 2,037,424.48 2,300,000.00
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวดค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่างๆ
โครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมผลิตภัณฑ์สัตว์น้าจากทะเลสาบ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ม.1
รวมหมวดค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานไฟฟ้าถนน

299,000.00
299,000.00
299,000.00
299,000.00

2,350,000.00
2,350,000.00
2,350,000.00
2,350,000.00

1,792,000.00
1,792,000.00
1,792,000.00
1,792,000.00

1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2558

18,000.00
18,000.00
18,000.00
(24.65) 2,867,000.00

1,200,000.00
500,000.00
5.56 1,700,000.00
5.56 1,700,000.00
5.56 1,700,000.00

ปี 2554
งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
หมวดค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพประจาตาบล

-

รายจ่ายจริง
ปี 2555

-

ปี 2556

-

ปี 2557

800000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00

รวมหมวดค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานสวนสาธารณะ
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,901,949.50 3,836,084.67 3,829,424.48 4,900,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2558

620,000.00
620,000.00
620,000.00
620,000.00

22.50
22.50
22.50
(5.86) 5,187,000.00

