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ค๊าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ๊าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
 บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาล ต๊าบลบ้านต๊๊า   จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ๊าปีต่อสภาเทศบาล ต๊าบลบ้านต๊๊า อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล ต๊าบลบ้านต๊๊า  จึง
ขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า และสมาชิกสภาเทศบาล ต๊าบลบ้านต๊๊า ทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด๊าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถานะการคลัง 
    1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2558  เทศบาลต๊าบลบ้าน ต๊๊ามีสถานะการเงิน  
ดังนี้  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2558   
 1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น       จ๊านวน  26,363,311.26  บาท  
 1.1.2  เงินสะสม        จ๊านวน    7,895,498.12  บาท  
 1.1.3  ทุนส๊ารองเงินสะสม       จ๊านวน  10,919,897.34   บาท  
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
    (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น         จ๊านวน  42,339,849.53 บาท 
ประกอบด้วย    
 หมวดภาษีอากร       จ๊านวน  717,660.35 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    จ๊านวน          1,354,512.50 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ๊านวน   386,544.68 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จ๊านวน  150,050.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน      จ๊านวน        520.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร      จ๊านวน         15,610,218.00 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      จ๊านวน         12,976,014.00 บาท 
    (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ๊านวน          11,144,330.00   บาท 
    (3)  รายจ่ายจริง        จ๊านวน  40,493,815.67 บาท 
ประกอบด้วย 

งบกลาง        จ๊านวน  1,889,505.05 บาท 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ๊า ค่าจ้างชั่วคราว)  จ๊านวน           10,555,487.00 บาท 

      งบด๊าเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จ๊านวน  9,178,040.72 บาท  
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   จ๊านวน  6,548,132.90 บาท 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)     จ๊านวน      12,000.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)     จ๊านวน           1,235,000.00 บาท 

    (4)   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ๊านวน         10,975,650.00   บาท 
    (5)   มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด๊าเนินการตามอ๊านาจหน้าที่          จ๊านวน           5,850,128.55    บาท      
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ค๊าแถลงงบประมาณ 

ประจ๊าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 

2.1  รายรับ 
 

 

รายการ 
รับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

หมายเหตุ 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

    

  หมวดภาษีอากร 
 

717,660.35 764,700 540,000  

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
    

1,354,512.50 1,071,070 1,020,500  

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
 

386,544.68 297,080 369,000  

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 

150,050 232,400 140,000  

   หมวดรายได้จากทุน 
 

 520  - 500  

         รวมรายไดจั้ดเกบ็เอง 
 

2,609,287.53 2,365,250 2,070,000  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    

    

   หมวดภาษีจัดสรร 
 

15,610,218 16,134,750 16,930,000  

        รวมรายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    

15,610,218 16,134,750 16,930,000  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    

    

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

12,976,014 15,000,000 15,000,000  

        รวมรายไดท่ี้รัฐบาลอุดหนุนให้องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    

12,976,014 15,000,000 15,000,000  

 
รวม 

 
31,195,519.53 

 

 
33,500,000 

 
34,000,000 
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ค๊าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ๊าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 

 

2.2 รายจ่าย 
 

หมวด 
รายจ่ายจริง 

ปี 2557 
ประมาณการ 

ปี 2558 
ประมาณการ 

ปี 2559 

 

หมายเหตุ 

จ่ายจากงบประมาณ 
 

    

    งบกลาง 
 

1,889,505.05 1,983,600 2,048,260  

    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
    ค่าจ้างประจ๊า  และค่าจ้างชั่วคราว) 
 

10,655,487 14,373,100 14,267,540  

    งบด๊าเนิน (การหมวดค่าตอบแทน 
    ใช้สอยและวัสดุหมวดค่า  และ 
    หมวด สาธารณูปโภค) 
 

9,178,040.72 9,779,900 9,729,000  

    งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน  
    และสิ่งก่อสร้าง) 
 

6,548,132.90 6,108,400 6,918,200  

    งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 
 

12,000 12,000 12,000 
 

 

    งบอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 
 

1,235,000 1,243,000 1,025,000  

 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 

 
29,518,165.67 

 
33,500,000 

 
34,000,000 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ๊าปี  2559 

ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   

 
ด้าน 

 
ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

17,006,760.00 

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป    
 

            15,622,160.00  

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

              1,384,600.00  

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 

14,866,580.00 

    แผนงานการศึกษา 
 

              3,128,880.00  

    แผนงานสาธารณสุข 
 

                  971,600.00  

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

                    10,000.00  

    แผนงานเคหะและชุมชน 
 

              9,113,100.00  

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

              1,042,000.00  

    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

                  601,000.00  

ด้านการเศรษฐกิจ 
 

78,400.00 

    แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

- 

    แผนงานการเกษตร    
 

78,400 

ด้านการด๊าเนินงานอ่ืน 
 

              2,048,260.00 

    แผนงานงบกลาง    
 

              2,048,260.00  

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 34,000,000 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ๊าปี  2559 
ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 
 

แผนงานงบกลาง 
งาน 

งบ 
งบกลาง 
(00411) 

รวม 

งบกลาง 2,048,260 2,048,260 
          งบกลาง 1,668,260 1,668,260 
          บ๊าเหนจ็/บ๊านาญ 380,000 380,000 

 
รวม 

 
2,048,260 

 
2,048,260 
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 
ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

อ๊าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน 

 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
 

(00111) 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

(00112) 

งานบริหารงาน
คลัง 

(00113) 

รวม 

งบบุคลากร 11,363,260   11,363,260 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 - - 2,624,640 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ๊า) 8,738,620 - - 8,738,620 
งบด๊าเนินการ 3,167,800 70,000 672,000 3,909,800 
   ค่าตอบแทน 1,094,800 - - 1,094,800 
   ค่าใช้สอย 1,078,000 70,000 432,000 1,580,000 
   ค่าวัสดุ 545,000  240,000 785,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 450,000 - - 450,000 
งบลงทุน 172,000 7,600 137,500 317,100 
   ค่าครุภัณฑ์ 172,000 7,600 137,500 317,100 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน 12,000 - - 12,000 
   รายจ่ายอื่น 12,000 - - 12,000 
งบอุดหนุน 20,000 - - 20,000 
   เงินอุดหนุน 20,000 - - 20,000 

รวม 14,735,060 77,600 809,500 15,622,160 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

อ๊าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งาน 

 
 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

(00121) 

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 
 (00123) 

รวม 

งบบุคลากร 200,000 - 200,000 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ๊า) 200,000 - 200,000 
งบด๊าเนินการ 597000 372,000 969,000 
   ค่าตอบแทน 35,000 - 35,000 
   ค่าใช้สอย 544,000 202,000 746,000 
   ค่าวัสดุ - 170,000 170,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 18,000 - 18,000 
งบลงทุน - 215,600 215,600 
   ค่าครุภัณฑ์ - 215,600 215,600 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบอุดหนุน - - - 
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 797,000 587,600 1,384,600 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

อ๊าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

     แผนงานการศึกษา 
งาน 

 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

(00211) 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

(00212) 

รวม 

งบบุคลากร 384,680 - 384,680 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ๊า) 384,680 - 384,680 
งบด๊าเนินการ 471,000 1,230,200 1,701,200 
   ค่าตอบแทน 40,000 - 40,000 
   ค่าใช้สอย 386,000 665,200 1,051,200 
   ค่าวัสดุ - 565,000 565,000 
   ค่าสาธารณูปโภค 45,000 - 45,000 
งบลงทุน - 233,000 233,000 
   ค่าครุภัณฑ์ - 33,000 33,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 200,000 200,000 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบอุดหนุน - 810,000 810,000 
   เงินอุดหนุน - 810,000 810,000 

รวม 855,680 2,273,200 3,128,880 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

อ๊าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

     แผนงานสาธารณสุข 
งาน 

 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

(00221) 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

(00223) 

รวม 

งบบุคลากร 200,000 - 200,000 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ๊า) 200,000 - 200,000 
งบด๊าเนินการ 119,000 450,000 569,000 
   ค่าตอบแทน 10,000 - 10,000 
   ค่าใช้สอย 109,000 400,000 509,000 
   ค่าวัสดุ - 50,000 50,000 
   ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน 7,600 - 7,600 
   ค่าครุภัณฑ์ 7,600 - 7,600 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบอุดหนุน - 195,000 195,000 
   เงินอุดหนุน - 195,000 195,000 

รวม 326,600 645,000 971,600 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
อ๊าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งาน 
 

งบ 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

- รวม 

งบบุคลากร - - - 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ๊า) - - - 
งบด๊าเนินการ 10,000 - 10,000 
   ค่าตอบแทน - - - 
   ค่าใช้สอย 10,000 - 10,000 
   ค่าวัสดุ - - - 
   ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน - - - 
   ค่าครุภัณฑ์ - - - 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบอุดหนุน - - - 
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 10,000 - 10,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
-11- 

 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
อ๊าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 
      แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน 
 

งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

(00241) 

งานไฟฟ้าถนน 
 

(00242) 

รวม 

งบบุคลากร 1,617,600 - 1,617,600 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ๊า) 1,617,600 - 1,617,600 
งบด๊าเนินการ 360,000 1,135,000 1,495,000 
   ค่าตอบแทน 135,000  135,000 
   ค่าใช้สอย 110,000 460,000 570,000 
   ค่าวัสดุ 115,000 675,000 790,000 
   ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน - 6,000,500 6,000,500 
   ค่าครุภัณฑ์ - 96,000 96,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 5,904,500 5,904,500 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบอุดหนุน - - - 
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 1,977,600 7,135,500 9,113,100 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
อ๊าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน 
 

งบ 

งานบริหารทั่วไป 
 

(00251) 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน 

(00252) 

รวม 

งบบุคลากร 502,000 - 502,000 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ๊า) 502,000 - 502,000 
งบด๊าเนินการ 70,000 470,000 540,000 
   ค่าตอบแทน 35,000 - 35,000 
   ค่าใช้สอย 35,000 470,000 505,000 
   ค่าวัสดุ - - - 
   ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน - - - 
   ค่าครุภัณฑ์ - - - 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบอุดหนุน - - - 
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 572,000 470,000 1,042,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
อ๊าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน 
 

งบ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

 
(00262) 

งานศาสนาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
(00263) 

งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริม

การท่องเที่ยว 
(00264) 

รวม 

งบบุคลากร - - - - 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ๊า) - - - - 
งบด๊าเนินการ 135,000 370,000 - 505,000 
   ค่าตอบแทน - - - - 
   ค่าใช้สอย 135,000 370,000 - 505,000 
   ค่าวัสดุ - - - - 
   ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน 96,000 - - 96,000 
   ค่าครุภัณฑ์ 96,000 - - 96,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - 
   รายจ่ายอื่น - - - - 
งบอุดหนุน - - - - 
   เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 231,000 370,000 - 601,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
อ๊าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน 
 

งบ 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

(00312) 

รวม 

งบบุคลากร - - 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ๊า) - - 
งบด๊าเนินการ - - 
   ค่าตอบแทน - - 
   ค่าใช้สอย - - 
   ค่าวัสดุ - - 
   ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน - - 
   ค่าครุภัณฑ์ - - 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - 
   รายจ่ายอื่น - - 
งบอุดหนุน - - 
   เงินอุดหนุน - - 

รวม - - 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
อ๊าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 
  แผนงานการเกษตร 

งาน 
 

งบ 

งานส่งเสริมการเกษตร 
 

(00321) 

งานอนุรักษ์แหล่งน้๊า
และป่าไม้ 
(00322) 

รวม 

งบบุคลากร - - - 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ๊า) - - - 
งบด๊าเนินการ 30,000 - 30,000 
   ค่าตอบแทน - - - 
   ค่าใช้สอย 20,000 - 20,000 
   ค่าวัสดุ 10,000 - 10,000 
   ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน - 48,400 48,400 
   ค่าครุภัณฑ์ - - - 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 48,400 48,400 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบอุดหนุน - - - 
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 30,000 48,400 78,400 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
อ๊าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 
  แผนงานการพาณิชย์ 

งาน 
 

งบ 

  รวม 

งบบุคลากร - - - 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ๊า) - - - 
งบด๊าเนินการ - - - 
   ค่าตอบแทน - - - 
   ค่าใช้สอย - - - 
   ค่าวัสดุ - - - 
   ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน - - - 
   ค่าครุภัณฑ์ - - - 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
   รายจ่ายอื่น - - - 
งบอุดหนุน - - - 
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
 
 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ๊าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

 
 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
อ๊าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา   
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ๊าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
อ๊าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา   

********************************** 
  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ๊าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 อาศัยอ๊านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่  13  พ.ศ.  2552   มาตรา 65  จึงตรา    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต๊าบลบ้าน ต๊๊า และนายอ๊าเภอเมืองพะเยา 
ตามค๊าสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2970/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1.  เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ๊าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2559” 
  ข้อ 2.  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2558  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ๊าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นจ๊านวนรวมทั้งสิ้น  
34,000,000  บาท   
  ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  เป็นจ๊านวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน 
 

ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

17,006,760 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป    15,622,160 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,384,600 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 

14,866,580 

    แผนงานการศึกษา 3,128,880 
    แผนงานสาธารณสุข 971,600 
    แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 10,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 9,113,100 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,042,000 
    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 601,000 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 

78,400 

    แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  
    แผนงานการเกษตร    78,400 
ด้านการด๊าเนินงานอ่ืน 
 

2,048,260 

    แผนงานงบกลาง    2,048,260 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 

 
34,000,000 
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  ข้อ 5  ให้นายกเทศมนตรีต๊าบลบ้านต๊๊า ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
 

  ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรีต๊าบลบ้านต๊๊า  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   18     เดือน  กันยายน     พ.ศ.  2558 
 
 
 
                                                                  (ลงนาม) ..................................................... 

                                                                     (ไพบูลย์  หาสิ่ง) 
                  ต๊าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต๊าบลบ้านต๊๊า   
                       
 
 
 
 

             
                               เหน็ชอบ 
 
   
 
(ลงนาม)............................................................... 
          (.............................................................) 
ต๊าแหน่ง............................................................... 
 

 



ป ี 2555 ป ี 2556 ป ี 2557 2558 ยอดต่าง % ป ี 2559

หมวดภาษีอากร

   ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 309,487.00        424,385.67      357,100.80      410,000.00      -64.00 250,000.00       

   ภาษบี ารุงทอ้งที่ 156,810.80        154,491.85      172,699.55      150,000.00      7.98 163,000.00       

   ภาษปีา้ย 207,478.00        202,440.00      180,820.00      200,700.00      -67.25 120,000.00       

   อากรฆ่าสัตว์ 9,070.00           5,060.00          7,040.00          4,000.00          42.86 7,000.00           

รวมหมวดภาษีอากร 682,845.80       786,377.52     717,660.35     764,700.00     -41.61 540,000.00      

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตวแ์ละจ าหน่ายเนื้อสัตว์    -  -  -  -  -  -

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา 693.55 1,726.60          1,843.00          1,730.00          3.89 1,800.00           

   ค่าธรรมเนียมปดิแผ่นปา้ยประกาศหรือข้อความ 1,000.00           340.00            530.00            340.00            32.00 500.00             

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 6,790.00           3,440.00          3,700.00          3,200.00          0.00 3,500.00           

   ค่าปรับผู้ท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 4,500.00           244,500.00      997,400.00      1,000,000.00    -1.01 990,000.00       

   ค่าปรับผู้กระท าผิดสัญญา 12,358.00         60,720.00        333,268.00      60,800.00        -204.00 20,000.00         

รายรบัจรงิ

  -  19  -

รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปงีบประมาณ  2559

ของเทศบาลต าบลบา้นต  า

อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ประมาณการ



ป ี 2555 ป ี 2556 ป ี 2557 2558 ยอดต่าง % ป ี 2559

   ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ  -  -  - 1,000.00          0.00 1,000.00

   ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  -  -  - 1,000.00          -400.00 200.00

   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  -  -  - 500.00            0.00 500.00

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  -  -  -  - 100 1,000.00

   ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนพาณิชย์  -  -  -  - 100 500.00

   ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 2,940.00           5,590.00          17,771.50        2,500.00          -66.67 1,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต 28,281.55        316,316.60     1,354,512.50   1,071,070.00   -4.96 1,020,500.00    

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน

   ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 16,400.00         6,000.00          7,300.00          6,000.00          14.29 7,000.00           

   ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 275,879.04        296,530.12      366,088.07      280,000.00      20.00 350,000.00       

   ค่าดอกเบี้ยเงินฝากกองทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล 7,432.64           11,073.64        13,156.61        11,080.00        7.67 12,000.00         

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์ 299,711.68       313,603.76     386,544.68     297,080.00     19.49 369,000.00      

หมวดรายได้เบด็เตล็ด

   ค่าขายแบบแปลน 159,800.00        133,900.00      138,700.00      133,000.00      -2.31 130,000.00       

   รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ 27,460.00         105,180.00      11,350.00        99,400.00        -894.00 10,000.00         

รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด 187,260.00       239,080.00     150,050.00     232,400.00     -66.00 140,000.00      

  -  20  -

รายรบัจรงิ ประมาณการ



ป ี 2555 ป ี 2556 ป ี 2557 2558 ยอดต่าง % ป ี 2559

หมวดรายได้จากทนุ

   ค่าขายขายพสัดุที่ช ารุด 1,520.00            - 520.00             - 100 500.00             

รวมหมวดรายได้จากทนุ 1,520.00           - 520.00            - 100 500.00            

หมวดภาษีจัดสรร

   ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ 8,149,059.54     10,989,228.57  10,480,852.26  10,500,000.00  -16.67 9,000,000.00     

   ภาษมีูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9    -    -    -    - 100 3,000,000.00     

   ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน    -    - 214,921.84         - 100 200,000.00       

   ภาษธีรุกิจเฉพาะ    -    - 182,568.95         - 100 180,000.00       

   ภาษสุีรา 1,223,335.22     1,251,267.92    1,370,291.42    1,080,000.00    16.92 1,300,000.00     

   ภาษสีรรพสามิต 2,198,412.32     2,735,594.78    1,863,867.92    2,830,000.00    -57.22 1,800,000.00     

   ค่าภาคหลวงแร่ 39,025.11         38,743.49        50,238.71        38,750.00        22.50 50,000.00         

   ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 89,376.88         112,558.13      107,731.90      86,000.00        14.00 100,000.00       

   เงินที่เก็บตามกฎหมายวา่ด้วยอุทยานแหง่ชาติ    -    -    -    -    -    -

   ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธแิละนิติกรรมที่ดิน 1,047,011.00     1,745,230.00    1,339,745.00    1,600,000.00    -23.08 1,300,000.00     

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,746,220.07  16,872,622.89 15,610,218.00 16,134,750.00 4.70 16,930,000.00  
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รายรบัจรงิ ประมาณการ



ป ี 2555 ป ี 2556 ป ี 2557 2558 ยอดต่าง % ป ี 2559

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

   เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจตามภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 11,341,672.00  12,570,099.00 10,579,034.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00  

   เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน   -   - 225,000.00        -

   เงินอุดหนุนศูนย์พฒันาครอบครัว   -   -   -   -

   เงินอาหารกลางวนั   -   - 1,119,200.00      -

   เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการแผนปฏบิติัการไทยเข้มแข็ง   -   -   -   -

   เงินอาหารเสริมนม   -   - 472,780.00        -

   เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินรางวลัศูนย์ อป.พร.ดีเด่น   - 15,000.00          -   -

   เงินสวสัดิการผู้ปว่ยเอดส์   -   - 570,000.00        -

   เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา   -   - 10,000.00          -

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 11,341,672.00  12,585,099.00 12,976,014.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00  

รวมทกุหมวด 25,287,511.10  31,113,099.77 31,195,519.53 33,500,000.00 1.47 34,000,000.00  
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รายรบัจรงิ ประมาณการ



-  23  - 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 เทศบาลต าบลบ้านต๊ า 
อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   

 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  34,000,000  บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

1. หมวดภาษีอากร           รวม  540,000  บาท   

1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน        จ านวน  250,000  บาท   
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต  ากว่าปีที ผ่านมา เนื องจากผู้ประกอบการได้ยกเลิกกิจการหลายแห่ง 
   

1.2  ภาษีบ ารุงท้องท่ี         จ านวน  163,000  บาท   
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที ผ่านมา เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
 

1.3 ภาษีป้าย          จ านวน  120,000  บาท   
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต  ากว่าปีที ผ่านมา  เนื องจากผู้ประกอบการได้ยกเลิกกิจการหลายแห่ง 

 

1.4 อากรฆ่าสัตว์         จ านวน  7,000  บาท  
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที ผ่านมา  เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
 

 
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       รวม  1,020,500  บาท    

2.1 ค่าใบอนุญาตขายสุรา        จ านวน  1,800  บาท    
ค าชี้แจง   ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที ผ่านมา เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
 

2.2 ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ       จ านวน  500  บาท    
ค าชี้แจง   ประมาณการไว้สูงกว่ากับปีที ผ่านมา เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
 

2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์      จ านวน  3,500  บาท    
ค าชี้แจง   ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที ผ่านมา เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
 

2.4 ค่าปรับผู้ท าผิดกฎจราจรทางบก        จ านวน  990,000  บาท   
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ ต  ากว่าปีที ผ่านมา เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
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  2.5  ค่าปรับผู้กระท าผิดสัญญา       จ านวน  20,000  บาท   
  ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต  ากว่าปีที ผ่านมา เนื องจากคาดว่าผู้กระท าผิดสัญญาจะลดลงจากปีที ผ่านมา 

 2.6  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน  1,000  บาท   
                 ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที ผ่านมา เนื องจากคาดว่าจะจัดเก็บไดเ้ท่านี ้

 2.7  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   จ านวน  200  บาท   
         ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต  ากว่าปีที ผ่านมา เนื องจากคาดว่าจะจัดเก็บไดเ้ท่านี ้

 

 2.8  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน  500  บาท   
  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที ผ่านมา เนื องจากคาดว่าจะจัดเก็บไดเ้ท่านี ้ 

2.9   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน  1,000  บาท 
       ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที ผ่านมา เนื องจากแยกมาต้ังรายการใหม่เพิ ม 

2.10  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์    จ านวน  500  บาท 
       ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที ผ่านมา เนื องจากแยกมาต้ังเป็นรายการใหมเ่พิ ม 

 

  2.11  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ        จ านวน  1,500  บาท   
    ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต  ากว่าปีที ผ่านมา เนื องจากแยกบางรายการไปต้ังเป็นรายการใหม่เพิ ม 

 

 
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             รวม  369,000  บาท    

3.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่       จ านวน  7,000  บาท   
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที ผ่านมา เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
 

3.2 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร        จ านวน  350,000  บาท   
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที ผ่านมา เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
 

3.3 ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.         จ านวน  12,000  บาท   
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที ผ่านมา เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
 
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         รวม  140,000  บาท   

4.1 ค่าขายแบบแปลน        จ านวน  130,000  บาท   
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ ต  ากว่าปีที ผ่านมา   เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557   
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ        จ านวน  10,000  บาท   

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต  ากว่าปีที ผ่านมา  เนื องจากแยกออกไปตั้งรายการใหม ่
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5. หมวดรายได้จากทุน        รวม  500  บาท 

         5.1 ค่าขายพัสดุที่ช ารุด       จ านวน  500  บาท   
              ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที ผ่านมา  เนื องจากแยกมาตั้งเป็นรายการใหม่เพิ ม 
 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

6. หมวดภาษีจัดสรร          รวม  16,930,000  บาท 

6.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ      จ านวน  9,000,000  บาท  
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต  ากว่าปีที ผ่านมา  เนื องจากแยกออกไปต้ังรายการใหม ่  

6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9      จ านวน  3,000,000  บาท  
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต  ากว่าปีที ผ่านมา  เนื องจากแยกมาตั้งเป็นรายการใหมเ่พิ ม 
 

6.3 ภาษีสุรา          จ านวน  1,300,000  บาท   
ค าชี้แจง ประมาณการ ไว้สูงกว่าปีที ผ่านมา  เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
 

6.4 ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน    จ านวน  200,000  บาท   
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที ผ่านมา  เนื องจากแยกมาตั้งเป็นรายการใหมเ่พิ ม 

6.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จ านวน  180,000  บาท   
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที ผ่านมา  เนื องจากแยกมาตั้งเป็นรายการใหมเ่พิ ม 

6.6 ภาษีสรรพสามิต         จ านวน  1,800,000  บาท   
ค าชี้แจง ประมาณการ ไว้ต  ากว่าปีที ผ่านมา  เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
 

6.7  ค่าภาคหลวงแร่         จ านวน  50,000  บาท   
ค าชี้แจง   ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที ผ่าน   เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
 

6.8  ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม        จ านวน  100,000  บาท   
ค าชี้แจง   ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที ผ่านมา เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
 

6.9  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน     จ านวน  1,300,000  บาท   
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต  ากว่าปีที ผ่านมา  เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

7.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         รวม  15,000,000  บาท   

7.1  เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล       จ านวน  15,000,000  บาท   
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที ผ่านมา  เนื องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ   

2557 
 

  
……………………………………………………………………. 
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รายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ   2559 

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า   
อ าเภอเมือง    จังหวัดพะเยา 

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

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  34,000,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป      รวม       1 4,735,060   บาท 
    งบบุคลากร (520000)        รวม       11,363,260  บาท    
         หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว   รวม       11,363,260     บาท    

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)      รวม      2, 624,640   บาท    
1.  ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี (210100) จ านวน   695,520  บาท   
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๊ า จ านวน 1 ต าแหน่งๆละ 27,600 บาท  

จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  331,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๊ า จ านวน 2 ต าแหน่งๆละ 15,180 บาท  

จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  364,320 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

2.  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี (210200)   
จ านวน  120,000  บาท   
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีต าบลบ้าน ต๊ า จ านวน 1 ต าแหน่ง ต าแหน่งละ 
4,000 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  48,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๊ า  จ านวน  2  ต าแหน่ง 
ต าแหน่งละ 3,000 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  72,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

3. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (210300) จ านวน 120,000  บาท   
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๊ า  จ านวน  1  ต าแหน่ง  

ต าแหน่งละ 4,000 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  48,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๊ า จ านวน  2  ต าแหน่ง 

ต าแหน่งละ 3,000 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  72,000 บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

4.   ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ /ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (210400) จ านวน 198,720  บาท    
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๊ า   

จ านวน  1  ต าแหน่งๆละ 9,660 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  115,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๊ า  

จ านวน  1  ต าแหน่งๆละ 6,900 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  82,800 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

5.  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  (210600) จ านวน   1,490,400 บาท   
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  จ านวน 1 ต าแหน่งๆละ 
15,180 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  182,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านต๊ า จ านวน 1 ต าแหน่ง 
ต าแหน่งละ 12,420 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  149,040 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านต๊ า จ านวน 10 ต าแหน่ง 
ต าแหน่งละ 9,660 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  1,159,200 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)      รวม    8,738,620  บาท   
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)   จ านวน  6,677,500  บาท   

    1.1 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดส านักปลัดเทศบาล  จ านวน 8 
อัตรา  เป็นเงินจ านวน  2,900,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

    1.2  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง    
จ านวน 9 อัตรา เป็นเงินจ านวน  2,004,500  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
     1.3  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล สังกัดกองวิชาการและ
แผนงาน จ านวน 6 อัตรา เป็นเงินจ านวน  1,773,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

 

2.  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)   จ านวน  348,000  บาท   
         3.1  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลบ้านต๊ า   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  และผู้มี
สิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน  เป็นเงินจ านวน  210,000  บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ 

    3.2  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  และผู้มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  และ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน  เป็นเงินจ านวน  42,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

    3.3  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน, ต าแหน่ง นิติกร และผู้มี
สิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน  เป็นเงินจ านวน  96,000  บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้  

 

3.  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า  (220400)     จ านวน  230 ,000 บาท  
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  สังกัดส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

4.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)     จ านวน  1,335,120  บาท  
    4.1  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป   

สังกัดส านักปลัดเทศบาล จ านวน 8 อัตรา  เป็นเงินจ านวน  864,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
    4.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป   

สังกัดกองคลัง จ านวน 1 อัตรา เป็นเงินจ านวน  134,880  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    4.3  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป   

สังกัดกองวิชาการและแผนงาน จ านวน 2 อัตรา เป็นเงินจ านวน  336,240  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  
 

5.  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)   จ านวน   148,000  บาท  
    5.1  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   สังกัด

ส านักปลัดเทศบาล จ านวน  8  อัตรา  เป็นเงินจ านวน  100,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
    5.2  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   สังกัด

กองคลัง จ านวน 1 อัตรา เป็นเงินจ านวน  24,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    5.3  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   สังกัด

กองวิชาการและแผนงาน จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงินจ านวน  24,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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    งบด าเนินการ (530000)                  รวม    3,167,800   บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                รวม    2,717,800  บาท   

หมวดค่าตอบแทน (531000)               รวม    1,094,800  บาท   
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  (310100)      จ านวน  370,000  บาท 
     1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)    จ านวน  31 0,000  บาท 
     1.1.1  เพ่ือจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้พนักงานเทศบาล  พนักงาน

จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดส านักปลัดเทศบาล เป็นเงินจ านวน 110,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  

     1.1.2  เพ่ือจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง  เป็นเงินจ านวน  100,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 1.1.3  เพ่ือจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองวิชาการและแผนงาน   เป็นเงินจ านวน  100,000  บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้

    1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล   จ านวน   30,000  บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน

สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก  และผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลต าบลบ้านต๊ า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    1.3  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล   จ านวน   30,000  บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างต่างๆ และ ผู้ที่ปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่เทศบาลต าบลบ้านต๊ า ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

2.  ประเภทค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (310200)  จ านวน  20,000 บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้
 

3.  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  จ านวน   30,000   บาท    
     3.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป  

สังกัด ส านักปลัดเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ เป็นเงินจ านวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 

     3.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป  
สังกัด กองคลัง   ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ เป็นเงินจ านวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

     3.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป  
สังกัด กองวิชาการและแผนงาน  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ เป็นเงินจ านวน 10,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

4.  ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)      จ านวน   544,800 บาท   
    4.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม

ระเบียบ เป็นเงินจ านวน 312,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    4.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด กองคลัง  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เป็น

เงินจ านวน 118,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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    4.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด กองวิชาการและแผนงาน   ซึ่งมีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบ เป็นเงินจ านวน 114,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

5.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)     จ านวน   130,000 บาท  
    5.1 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  ผู้บริหาร และพนักงาน เทศบาล สังกัดส านัก

ปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เป็นเงินจ านวน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    5.2 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง  ซึ่ง

มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เป็นเงินจ านวน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    5.3 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  ผู้บริหาร และพนักงาน เทศบาลสังกัดกองวิชาการ

และแผนงาน  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เป็นเงินจ านวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   

หมวดค่าใช้สอย(532000)        รวม    1,078,000  บาท   
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   จ านวน   678,000  บาท  
    1.1 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ     จ านวน  210,000  บาท  
     1.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของส านักปลัดเทศบาล   เช่น 

ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ผู้บริหาร เทศบาล  รองนายก เทศมนตรี  
เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ไปประชุม ฝึกอบรมสัมมนาเป็นต้น เป็นเงินจ านวน 100,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

 1.1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของกองคลัง  เช่น ค่าลงทะเบียนในการ
ส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ไปประชุม  ฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  13,900 `
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  36,100  บาท รวมเป็นจ านวน  50,000  บาท 

 1.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ กองวิชาการและแผนงาน  เช่น 
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ไปประชุม  ฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น  เป็นเงิน
จ านวน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  

    1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ        จ านวน   300,000  บาท   
1.2.1 เพ่ือจ่ายเป็น ค่าเย็บเล่มหรือเข้าเล่มปกหนังสือ   ค่าล้างรูป,อัดรูป, ค่ารับวารสาร,ค่าจัดท า

ปฏิทินประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาจัดท าแผ่นพับต่าง  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าประกันภัยรถยนต์ ,ค่าจัดท า
เว็บไซต์เทศบาลต าบลบ้านต๊ า ค่าจ้างเหมาผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นภารกิจที่เทศบาลฯ    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา   ค่าติดตั้งไฟฟูา  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ในงานส านักปลัด  เป็นเงิน  100,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   1.2.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหรือเข้าเล่มปกหนังสือ   ค่าล้างรูป,อัดรูป, ค่ารับวารสาร,ค่าจัดท า
ปฏิทินประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาจัดท าแผ่นพับต่าง  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าประกันภัยรถยนต์ ,ค่าจัดท า
เว็บไซต์เทศบาลต าบลบ้านต๊ า ค่าจ้างเหมาผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นภารกิจที่เทศบาลฯ    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา   ค่าติดตั้งไฟฟูา  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ในงานกองวิชาการและแผนงาน  เป็นเงิน  200,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

    1.3  ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก    จ านวน   168,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านต๊ า และค่า จ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลบ้านต๊ า     
จ านวน 2 คนๆละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 168,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200)  จ านวน   60,000  บาท  
    2.1 ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล       จ านวน  40,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป      

    2.2   ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล  คณะกรรมการ  หรืออนุกรรมการ    จ านวน   20,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล  หรือคณะกรรมการ  หรืออนุกรรมการ ที่

ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ การประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

3.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300) 
จ านวน   290,000  บาท  

    3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       จ านวน    210,000   บาท    
3.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  ของส านัก
ปลัดเทศบาล  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่า  ที่พัก  ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆเป็นจ านวนเงิน  100,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

3.1.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจัก ร
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ผู้บริหารของกองคลัง   เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า
พาหนะ   ค่าเช่า  ที่พัก  ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆเป็นจ านวนเงิน  50,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

3.1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ผู้บริหารของกองวิชาการและแผนงาน   เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่า  ที่พัก  ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆเป็นจ านวนเงิน  60,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

    3.2  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง       จ านวน   50,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  นายกเทศมนตรี ต าบลบ้านต๊ า   สมาชิกสภาเทศบาล ต าบล

บ้านต๊ า  รวมทั้งเลือกตั้งซ่อม  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๊ า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านต๊ า   ตามยุทธศาสตร์ที่ 
4  หน้า  70  ข้อ 2  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

    3.3  ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดองค์ความรู้บุคลากรในองค์กร       จ านวน   30,000  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดองค์ความรู้บุคลากรในองค์กร โดยมีรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น  ตามยุทธศาสตร์ที่  5  หน้า  76  ข้อ 4 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  

   

4.  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)  จ านวน   50,000  บาท    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   เช่น  เครื่อง

คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์  รถยนต์   เครื่องพ่นหมอกควัน 
อาคารส านักงาน วัสดุต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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หมวดค่าวัสดุ(533000)              รวม      545,000  บาท   
1. ประเภทค่าวัสดุส านักงาน (330100)           จ านวน   260,000  บาท   
   1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น   กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ   

เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลข ฯลฯ  และค่าจัดซื้อน้ าสะอาดเพ่ือบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการของส านักงานเทศบาล เป็นจ านวนเงิน  200,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ   
เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลข ฯลฯ  และค่าจัดซื้อน้ าสะอาดเพ่ือบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการของกองวิชาการและแผนงาน เป็นจ านวนเงิน  60,000  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

2.  ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)       จ านวน   15,000 บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  ต่าง ๆ เช่น  ปลั๊กไฟฟูา ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ฯลฯ ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป     

3.  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)               จ านวน  20,000  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ   เช่น แปรง ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอ ก ฯลฯ ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป   
 

4.  ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)              จ านวน   20,000 บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  กันชนรถยนต์  ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
 

5.  ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)              จ านวน  150,000 บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น  ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางหรือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้

ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง เป็นต้น  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ 10,680  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   139,320  บาท 

 

6.  ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)               จ านวน  30,000  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดท าส าหรับใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์ม   กระดาษ  โปสเตอร์  

แผ่นปูายต่างๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
 

7.  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)               จ านวน   50,000  บาท  
    7.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แปูนพิมพ์   เมาส์   กระจกกรองแสง   แผ่นดิสก์หรือ

แผ่นซีดี   หมึกพิมพ์ โปรแกรม และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ของส านักปลัดเทศบาล เป็นจ านวนเงิน 
30,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

    7.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แปูนพิมพ์   เมาส์   กระจกกรองแสง   แผ่นดิสก์หรือ
แผ่นซีดี   หมึกพิมพ์ โปรแกรม และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ของกองวิชาการและแผนงาน เป็นจ านวนเงิน 
20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

     หมวดค่าสาธารณูปโภค(534000)                รวม      450,000   บาท   
1.  ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)                จ านวน   310,000   บาท    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับส านักงานเทศบาล อาคาร  และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2.  ประเภทค่าประปา (340200)               จ านวน   10,000   บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าประปาส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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3.  ประเภทค่าโทรศัพท์  (340300)     จ านวน   40,000 บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
4.  ประเภทค่าไปรษณีย์  (340400)     จ านวน  30,000  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
5.  ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)   จ านวน   60,000  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ค่ารับบริการสัญญาณโทรทัศน์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้าน

โทรคมนาคม ตามยุทธศาสตร์ที่  5 หน้า 74  ข้อ 16  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

    งบลงทุน (540000)             รวม       172,000   บาท    
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          รวม      172,000   บาท     

หมวดค่าครุภัณฑ์(54100)            รวม      172,000   บาท    
1.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(410600)             จ านวน    59,000   บาท 
    1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค         จ านวน   21,000   บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ านวน 1 เครื่องๆละ 21,000 บาท คุณลักษณะ

พ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
  1) ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลักรวม (Compute core) จ านวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ 
  2) ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (core) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมี
หน่วยความจ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ 
  3) ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (core) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมี 
หน่วยความจ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.7 GHz 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
เป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดคุณสมบัติและราคาตามมาตรฐานกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  ตามยุทธศาสตร์ที่  5  หน้า 73  ข้อ 10  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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    1.2  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)     จ านวน    38,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 7,600 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท เป็นของส านักปลัด 4 เครื่อง กองวิชาการและแผนงาน จ านวน 1 
เครื่อง  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 

- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 ส าเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
100 แผ่น 

เป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดคุณสมบัติและราคาตามมาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  ตามยุทธศาสตร์ที่  5  หน้า 73  ข้อ 10  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)     จ านวน  63,000   บาท  
   2.1  ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา   จ านวน  30,000   บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น     
เป็นเงิน 30,000 บาท  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)ให้เป็นไปตามส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ 

- หมายถึงเครื่อง  Facsimile หรือ โทรภาพ 

- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 

- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ า 
เป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดคุณสมบัติและราคาตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์

ของส านักงบประมาณ  ประจ าปี 2558    ตามยุทธศาสตร์ที่  5 หน้า 73  ข้อ 10  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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     2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จ านวน 
33,000  บาท 
                  เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเครือ่งมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
จ านวน 1 เครื่องๆละ 33,000 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
       1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ  
       2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
                3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
                4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า 

เป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดคุณสมบัติและราคาตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ  ประจ าปี 2558    ตามยุทธศาสตร์ที่  5 หน้า 73  ข้อ 10  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

3. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)         จ านวน  50,000    บาท    
เพ่ือจ่ายซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงตามปกติ  

เช่น  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์  
รถยนต์   อาคารส านักงาน  วัสดุต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

    งบรายจ่ายอ่ืน(550000)         รวม     12,000     บาท    
       หมวดรายจ่ายอ่ืน(551000)     รวม     12,000      บาท    
         1.  ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการ
จัดหา  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   (510100)   จ านวน    12,000  บาท    
     1.1  ค่าจ้างสถาบันภายนอกประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล   
จ านวน  12,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันภายนอกประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ตามยุทธศาสตร์ที่  5  หน้า  71  ข้อ 3  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  
 
 

     งบเงินอุดหนุน(560000)       รวม    20 ,000     บาท    
       หมวดเงินอุดหนุน(561100)     รวม     20 ,000      บาท    

1.  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)     จ านวน   20,000     บาท    
        1.1  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น    จ านวน   20,000     บาท  

 เพ่ืออุดหนุนให้ องค์การบริหารส่วนต าบล บ้านตุ่น  ในการจัดท าโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างอ าเภอเมือง ตามยุทธศาสตร์ที่  5 หน้า 72  ข้อ 4  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 

...................................................................................... 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ      รวม         77,600   บาท 
    งบด าเนินการ(530000)      รวม       70 ,000  บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม       70 ,000  บาท   

หมวดค่าใช้สอย(532000)     รวม       70 ,000   บาท   
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)   

จ านวน   70,000  บาท  
    1.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนชุมชน       จ านวน    10,000   บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าชุมชน และจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
ฯลฯ ตลอดถึงการจัดอบรม การเก็บข้อมูลต่างๆ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดท า ทบทวน 
ปรับปรุงแผนเป็นประจ า ทุกปี และเป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น   ตลอดถึงการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 72 ข้อ 5 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

    1.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      จ านวน   10,000   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดท าเวที

ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี  แผนชุมชน ฯลฯ ตลอดถึงการจัดอบรม  การเก็บข้อมูลต่างๆ ฯลฯ   
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี  และเป็น
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   ตลอดถึงการแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  ตามยุทธศาสตร์ที่ 5  หน้า 72  ข้อ 6  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

    1.3   ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม เพิ่มศักยภาพเรื่องกฏหมายและระเบียบท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาล        จ านวน    50,000   บาท   

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม กฎหมาย   ให้แก่เด็กและเยาวชน  ประชาชน  พนักงาน
เทศบาล  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย อ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือให้ผู้เข้า
รับการอบรมเข้าใจในหลักกฎหมาย ทั่วไปและระเบียบต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2  หน้า  53  ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป   

งบลงทุน(540000)          รวม      7 ,600   บาท    
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม       7,600    บาท     

หมวดค่าครุภัณฑ์(541000)        รวม        7,600    บาท    
1.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600)         จ านวน    7,600    บาท   

      1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน    7,600    บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง 

เครื่องละ 7,600 บาท เป็นเงิน  7,600 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 
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- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
 
 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 

- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 ส าเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
100 แผ่น 

เป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดคุณสมบัติและราคาตามมาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  ตามยุทธศาสตร์ที่  5 หน้า 73  ข้อ 9  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 

 
 

............................................................................... 
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งานบริหารงานคลัง        รวม       809,500  บาท 
    งบด าเนินการ(530000)           รวม      672 ,000  บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       รวม       672,000  บาท   

หมวดค่าใช้สอย(532000)      รวม       432,000  บาท   
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)      จ านวน   212,000  บาท  
    1.1  ค่าจ้างเหมาบริการ        จ านวน    44,000   บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหรือเข้าเล่มปกหนังสือ   ค่าล้างรูป,อัดรูป, ค่ารับ
วารสาร,ค่าจัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์ต่างๆค่าจ้างเหมาจัดท าแผ่นพับต่าง  ค่าประกันภัยรถยนต์ , ค่าจ้างเหมาผู้ที่
ได้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นภารกิจที่เทศบาลฯ  รวมถึงค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

        1.2  ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก    จ านวน   168,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ จ านวน 1 
คนๆละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

- เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี 
จ านวน 1 คนๆละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 84,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)   
จ านวน   200,000  บาท  

    2.1  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน       จ านวน   200,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าจ้างตอบแทน/ค่าจ้าง

ลูกจ้าง  ค่าคัดส าเนาเลขที่โฉนดที่ดิน, น.ส.ก 3 และเอกสารสิทธิ อ่ืน ของผู้มีที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้าน ต๊ า 
จากส านักงานที่ดินจังหวัด และจากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ค่าวัสดุต่าง ๆ  ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5  หน้า  72  ข้อ 7  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   

3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)    จ านวน   20,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  

เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์  รถยนต์   เครื่องพ่นหมอกควัน อุปกรณ์ศูนย์เด็ก
เล็กต าบลบ้านต๊ า  อาคารส านักงาน วัสดุต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 

หมวดค่าวัสดุ (533000)             รวม       240,000  บาท   
1. ประเภทค่าวัสดุส านักงาน (330100)         จ านวน     90,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  เก้าอ้ี ๆ  โต๊ะๆ  ตู้ต่างๆ   กระดาษ แฟูม 
ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว และค่าจัดซื้อน้ าสะอาด เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการของ
ส านักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

2. ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)               จ านวน   20,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  กันชนรถยนต์  ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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3. ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)      จ านวน   80,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น  ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางหรือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้

ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง เป็นต้น   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้

4. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)            จ านวน   30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แปูนพิมพ์   เมาส์   กระจกกรองแสง   แผ่นดิสก์หรือแผ่น

ซีดี   หมึกพิมพ์ โปรแกรม และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  

5.  ประเภทค่าวัสดุอ่ืนๆ (331700)                จ านวน   20,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อ่ืนๆ  เช่น มิเตอร์น้ า  มิเตอร์ไฟฟูา  หัววาล์วเปิด – ปิดแก๊ส  เป็นต้น ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       

    งบลงทุน(540000)                 รวม     137,500   บาท    
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              รวม    137,500   บาท   

หมวดค่าครุภัณฑ์(541000)              รวม     137,500   บาท    
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน(410100)          จ านวน   137,500   บาท  
    1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด  4 ลิ้นชัก          จ านวน    13,000   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตู้ๆละ 6,500 บาท ส าหรับ
นักวิชาการเงินและบัญชี  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี 
2558  จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด ตามยุทธศาสตร์ที่  5    หน้า   73   ข้อ  11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

    1.2 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน        จ านวน      11,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จ านวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท ส าหรับ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
ประจ าปี 2558  จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด ตามยุทธศาสตร์ที่  5   หน้า  73   ข้อ  11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

    1.3 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารเอนกประสงค์        จ านวน        5,500  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารเอนกประสงค์ 1 บาน 4 ลิ้นชักมีช่องกลางขนาด 4 ฟุต 

จ านวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในงานพัสดุ  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
ประจ าปี 2558  จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 73  ข้อ  11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

     1.4 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน         จ านวน       8,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานบุนวม จ านวน 4 ตัว ส าหรับหัวหน้าฝุายพัฒนารายได้,

นักวิชาการพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี 2558  จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด ตามยุทธศาสตร์ที่  5  หน้า  73  
ข้อ  11  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 



- 58 - 
      1.5 ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   จ านวน  100,000  บาท  
           เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่องๆละ 100,000 บาท ตาม

รายละเอียดดังนี้ 
   1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า  ชนิด ขาว-ด า ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ี
   2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น  
   3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ 
เป็นครุภัณฑ์ก าหนดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดคุณสมบัติและราคาตามมาตรฐาน ของส านักงบประมาณ  เดือน
มีนาคม  2558  ตามยุทธศาสตร์ที่ 5  หน้า 73  ข้อ 11  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

......................................................................... 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม     797,000   บาท 
    งบบุคลากร (520000)          รวม     200 ,000   บาท   
          หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างช่ัวคราว     รวม      200,000   บาท  

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)       รวม      200 ,000   บาท   
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)     จ านวน  200,000   บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดส านักปลัดเทศบาล    

จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 

    งบด าเนินการ (530000)         รวม   597,000  บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       รวม   579,000  บาท   

หมวดค่าตอบแทน (531000)        รวม     35,000  บาท   
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล (310100)         จ านวน  20,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันสอบ

คัดเลือก หรือคัดเลือก  ค่าตอบแทน อปพร.  และ ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ต าบลบ้านต๊ า ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

 

2. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)     จ านวน   15,000   บาท    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด 

ส านักปลัดเทศบาล  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
 

หมวดค่าใช้สอย (532000)        รวม     544 ,000  บาท   
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)      จ านวน   524,000  บาท  
    1.1 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ     จ านวน    20,000  บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของ ส านักปลัดเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียน

ในการส่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่ไปประชุม  ฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ 

    1.2  ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคลภายนอก     จ านวน   504,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงานในงานปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยภัยพิบัติต่างๆ จ านวน 6 คนๆละ 7,000 บาท จ านวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน  504,000  บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ 

                                                          
                                                                                           

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
จ านวน   20,000 บาท  

    2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน    20,000    บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไป

อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่า  ที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได ้
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    หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)         รวม     18,000  บาท   
หมวดค่าสาธารณูปโภค  (534000)      รวม     18,000  บาท   
1.  ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)     จ านวน    8,000   บาท   

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
 

2.  ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)   จ านวน   10,000  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ค่ารับบริการสัญญาณโทรทัศน์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้าน

โทรคมนาคม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 
 

......................................................................... 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม    587,600   บาท 
    งบด าเนินการ (530000)        รวม    372,000   บาท   

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม    372,000   บาท   
หมวดค่าใช้สอย (532000)     รวม   202,000   บาท 
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 

จ านวน   182,000 บาท 

    1.1  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     จ านวน      7,000    บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันแก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ และรณรงค์เมาไม่ขับ เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดย
สนับสนุนอาหารกลางวัน ,อาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดบริการประชาชนในพื้นท่ีต าบล
บ้านต๊ า ตามยุทธศาสตร์ที่  4  หน้า  66  ข้อ 1  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

    1.2   ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน   
จ านวน  20,000 บาท  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและควบคุมไฟปุาให้ความรู้แก่ผู้น าท้องถิ่น 
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้มีความรู้ความเข้าใจการปูองกันไฟปุา มีจิตส านึกรักษ์และหวงแหนรักษาปุา 
และมีส่วนร่วมในการปูองกันและควบคุมไฟปุาในพ้ืนที่ต าบลบ้าน ต๊ า  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่  3  หน้า  63  ข้อ 1  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

 

1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)      
จ านวน  50,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  อุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าศึกษาดูงาน  และค่าใช้จ่ายอื่น ในการจัด
ฝึกอบรม ทบทวน  พัฒนาศักยภาพ  การฝึกซ้อมแผนเตือนภัยเหตุการณ์จริง ของ  อปพร. ต าบลบ้าน ต๊ า  เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด    ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่  4  หน้า  66  ข้อ 2  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

 

    1.4  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย      จ านวน   5,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  อุปกรณ์ในการฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่น ในการจัดฝึกซ้อมแผนปูองกัน

บรรเทาสาธารณภัยเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  และเตรียมความพร้อม
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ตลอดถึงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่  4  หน้า  67  ข้อ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

1.5  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดตั้งใหม่  
จ านวน 100,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร อุปกรณ์การฝึกอบรมจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดเครื่องแบบ 
อปพร.ที่จัดตั้งใหม่ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้
ประสบสาธารณภัยในพื้นท่ี ตามยุทธศาสตร์ที่  4  หน้า  66  ข้อ 3  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

 

2. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)      จ านวน  20,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   เช่น  เครื่อง

คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์  รถยนต์   เครื่องพ่นหมอกควัน 
อาคารส านักงาน วัสดุต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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หมวดค่าวัสดุ (533000)        รวม     170,000  บาท   

1.  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน (330100)      จ านวน   10,000  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  เก้าอ้ี ต่างๆ  โต๊ะต่างๆ  ตู้ต่างๆ   กระดาษ 

แฟูม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว และค่าจัดซื้อน้ าสะอาดเพ่ือบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการของ
ส านักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

2.  ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)      จ านวน   20,000 บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  กันชนรถยนต์  ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
 

3.  ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)      จ านวน  110,000 บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น  ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางหรือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้

ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง เป็นต้น  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป   

4.   ประเภทค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)       จ านวน  30,000  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง  อุปกรณ์ดับเพลิง  อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ค่า

ถังดับเพลิงเคมี   ค่าเปลี่ยนสารเคมีถังดับเพลิง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
      

    งบลงทุน (540000)          รวม      215,600   บาท    
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม      215,600   บาท     

หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)        รวม      215,600   บาท   
1.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (410600)        จ านวน    88,000   บาท  
     1.1  ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ      จ านวน   48,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องรับส่ง วิทยุระบบ VHF/FM  ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ประกอบด้วย 
ตัวเครื่อง แท่นชาร์ทแบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ จ านวน 4 เครื่องๆละ 12,000 บาท เป็นเงินจ านวน 
48,000 บาท  

เป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดคุณสมบัติและราคาตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ  ประจ าปี 2558   ตามยุทธศาสตร์ที่  4 หน้า 68  ข้อ  9  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        

     1.2  ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้า      จ านวน   40,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปั่นไฟฟูา  จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงินจ านวน 40,000 บาท  มี

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   - ขนาดเครื่องยนต์ 10 HP 
  - วิธีสตาร์ทเครื่องยนต์ เชือกดึง,สตาร์ทด้วยกุญแจ 
  - กระแสไฟออด 5.0 Kw/5 Kw (สูงสุด) 
  - กระบอกสูบ  x ความเร็วรอบ 406 cc x 3000 RPM 
  - น้ ามันดีเซล/น้ ามันเครื่อง 13.5 ลิตร/1.1 ลิตร  
  - น้ าหนัก 102 Kg 
  เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี 255 8 
จึงก าหนดตามราคาท้องตลาด  ตามยุทธศาสตร์ที่  4  หน้า 68  ข้อ  9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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2.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(410500)      จ านวน  20 ,000  บาท  
    2.1  ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ไฟฟ้า       จ านวน  20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ไฟฟูา  จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงินจ านวน 20,000 บาท  
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  - ประเภท โซ่ไฟฟูา 
  - ก าลังไฟฟูา  1800 วัตต์  
  - ระยะเวลาในบาร์  ขนาด 30 ซม. 

- น้ าหนัก 3.9 Kg (รวมถึงห่วงโซ่และบาร์) 
- คุณสมบัติ ระบบ SDS (Safety Data Sheet) 
เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี 255 8 

จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด  ตามยุทธศาสตร์ที่  4 หน้า 68 ข้อ  9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        

3.  ครุภัณฑ์การเกษตร(410400)      จ านวน  40 ,000  บาท  
    3.1  ค่าจัดซื้อสายส่งน้้า      จ านวน  40,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าเพื่อใช้ประจ ารถบรรทุกน้ า  จ านวน  4  เส้นๆละ 10,000 บาท  
เป็นเงิน  40,000  บาท  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- เป็นสายส่งน้ าดับเพลิง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ปลายทั้งสอง
ข้างของสายมีข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ท าด้วยทองเหลืองยึดติดแน่นกับสาย จ านวน 2 เส้น 

- เป็นสายส่งน้ าดับเพลิง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ปลายทั้งสอง
ข้างของสายมีข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ท าด้วยทองเหลืองยึดติดแน่นกับสาย จ านวน 2 เส้น 

เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี 255 8 
จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด  ตามยุทธศาสตร์ที่  4 หน้า 68 ข้อ  9  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        

4.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600)             จ านวน     7,600   บาท  
           4.1 ค่าจัดซื้อเครื่อง พิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน    7,600    บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 7,600 บาท เป็นเงิน  7,600 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 

- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
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- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 ส าเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
100 แผ่น 

เป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดคุณสมบัติและราคาตามมาตรฐานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  ตามยุทธศาสตร์ที่  5  หน้า 73  ข้อ 10   ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        

5.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410400)    จ านวน   10,000  บาท  
      5.1  ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล    จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล มี
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
- ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 
- มีระบบแฟลชในตัว  
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง  
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี 255 8  

ตามยุทธศาสตร์ที่  4 หน้า 68 ข้อ  9  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        

        6.  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)          จ านวน  50,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงตามปกติ  

เช่น  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์  
รถยนต์   วัสดุต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        

 
 

 

 ......................................................................... 
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แผนงานการศึกษา 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม        855,680   บาท 
    งบบุคลากร (520000)         รวม        384,680   บาท    
         หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างช่ัวคราว   รวม      384 ,680   บาท    

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)      รวม      384 ,680   บาท   
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)    จ านวน    200,000   บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด กองวิชาการและแผนงาน   

จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2.   ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)     จ านวน   150,000   บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือน และเงินสมทบให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงาน

จ้างทั่วไป  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านต๊ า  จ านวน 3 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3.  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)   จ านวน   34,680  บาท  

         เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินสมทบ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้าง
ทั่วไป  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านต๊ า  จ านวน  3  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

    งบด าเนินการ (530000)          รวม      471,000   บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        รวม      426,000   บาท   

หมวดค่าตอบแทน (531000)         รวม        40,000   บาท   
1.  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)    จ านวน   10,000    บาท    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด 

กองวิชาการและแผนงาน  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
2.  ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)        จ านวน   30,000   บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด กองวิชาการและแผนงาน   ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม

ระเบียบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   

หมวดค่าใช้สอย (532000)       รวม       386,000  บาท   
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)     จ านวน   356,000  บาท  
    1.1 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    จ านวน    20,000  บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของ กองวิชาการและแผนงาน  เช่น 

ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่ไปประชุม  ฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   

    1.2 ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก   จ านวน  336,000   บาท  
 1.2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลศูนย์ไอซีทีต าบลบ้านต๊ า  

จ านวน 1 คนๆละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
1.2.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร

สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านต๊ า หมู่ที่ 9 จ านวน 1 คนๆละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  
84,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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1.2.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร

สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านต๊ า หมู่ที่ 11 จ านวน 1 คนๆละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน  84,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

1.2.4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านต๊ า หมู่ที่ 2 จ านวน 1 คนๆละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  
84,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
จ านวน   30,000  บาท  

    2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน    30,000    บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไป

อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่า  ที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  
 

    หมวดค่าสาธารณูปโภค         รวม     45,000  บาท   
หมวดค่าสาธารณูปโภค  (534000)      รวม     45,000  บาท   
1.  ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)      จ านวน   25,000  บาท    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับส านักงานเทศบาล อาคาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้าน ต๊ า และสถานที่

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 

2.  ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)   จ านวน   20,000  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ค่ารับบริการสัญญาณโทรทัศน์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้าน

โทรคมนาคม   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………… 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      รวม    2,273,200   บาท 
    งบด าเนินการ (530000)         รวม    1,230,200   บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       รวม    1,230,200   บาท  
 ค่าใช้สอย (532000)         รวม      665,200   บาท   

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
จ านวน   645,200  บาท      

    1.1  ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ             จ านวน   20,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ   เช่น ค่าจัดสถานที่  ค่าเช่าเครื่องเสียง  

ค่าจัดซื้อของรางวัลตอบแทนการแสดงของเด็ก และค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 55 
 ข้อ   2  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

    1.2  ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนคิดดี ท าดี เพื่อตนเองและต าบลบ้านต๊ า  จ านวน   20,000   บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ เยาวชนคิดดี ท าดี เพื่อตนเองและต าบลบ้านต๊ า  
เช่น ค่าจัดสถานที่  ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่า จัดซื้อของรางวัลตอบแทนการแสดงของเยาวชน และค่าใช้จ่ายต่างๆใน
โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า  53  ข้อ  3  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

    1.3  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ “ค่ายเยาวชนต้นกล้า สร้างค่านิยม 12 ประการ”  
จ านวน   20,000   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพ “ค่ายเยาวชนต้นกล้า สร้าง
ค่านิยม 12 ประการ”    เช่น ค่าจัดสถานที่  ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่า จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายต่างๆใน
โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า  51  ข้อ  12  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

    1.4  ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนวัฒนธรรมค่านิยม 12 ประการ จ านวน 20,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ สานฝันพัฒนาการเรียนเด็ก   เช่น ค่าจัดสถานที่  

ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า  52  ข้อ 14 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

1.5  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา         จ านวน   565,200  บาท 
 1.5.1 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                     จ านวน   534,600  บาท 

                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
บ้านต๊ า ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า  58  ข้อ  4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

      1.5.2 ค่าวัสดุการศึกษา(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ าดอนมูล จ านวน 30,600 บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านต๊ าดอนมูล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
2. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)        จ านวน  20,000  บาท    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   เช่น  เครื่อง

คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์  รถยนต์   เครื่องพ่นหมอกควัน 
อุปกรณ์ศูนย์เด็กเล็กต าบลบ้านต๊ า  อาคารส านักงาน วัสดุต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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หมวดค่าวัสดุ (533000)       รวม       565,000  บาท 
1.  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน (330100)     จ านวน     35,000  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  เก้าอ้ี ต่างๆ  โต๊ะต่างๆ  ตู้ต่างๆ   กระดาษ 

แฟูม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว และค่าจัดซื้อน้ าสะอาด เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการของ
ส านักงานเทศบาล และอาคารสถานที่ที่รับผิดชอบ ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

2.  ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) (330400)      จ านวน   500,000  บาท  
     2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม ) ส าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่  เป็นจ านวนเงิน 290,000 บาท  ตามยุทธศาสตร์ที่  2   
หน้า 58  ข้อ  1  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     2.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม) ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
บ้านต๊ า เป็นจ านวนเงิน 210,000 บาท  ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า 58  ข้อ  2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

3.  ประเภทค่าวัสดุการศึกษา (331500)      จ านวน  10,000  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ การศึกษา  ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้าน ต๊ า  ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

4. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)   จ านวน  20,000  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้องน้ า 

ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

งบลงทุน (540000)        รวม      233 ,000   บาท    
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม     233 ,000    บาท     

หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)       รวม       33 ,000     บาท  
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)         จ านวน       16,500     บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จ านวน 3 ตู้ๆละ 5,500 บาท รวมเป็นจ านวน

เงิน  16,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี 2558  
จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด ตามยุทธศาสตร์ที่  5  หน้า  73  ข้อ  11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)        จ านวน       6,500     บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า จ านวน 1 เครื่องๆละ 6,500 บาท  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - เครื่องซักผ้าถังเดี่ยวอัตโนมัติฝาบน 
    - ขนาดถังซักไม่น้อยกว่า 6.5 กิโลกรัม 
    - เป็นเครื่องซักผ้าและมีระบบการปั่นหมาดในตัว 
    - ถังซักเป็นแบบสแตนเลส 
    - มีโปรแกรมการซักไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ 
    - ใช้แรงดันไฟฟูากระแสสลับ 220/240 โวลท์ 
    เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี 2558 จึง

ก าหนดราคาตามท้องตลาด  ตามยุทธศาสตร์ที่  5  หน้า  73   ข้อ 11  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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3.  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)     จ านวน       10,000    บาท    
    เพ่ือจ่ายซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงตามปกติ  

เช่น  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์  
รถยนต์   วัสดุต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
          1.  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)  รวม   200,000  บาท  

    1.1  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                จ านวน   200,000  บาท    
     เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกิดข้ึนเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซม

ตามปกติ  เช่น  ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ า  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 

    งบเงินอุดหนุน  (560000)       รวม      810 ,000    บาท    
     หมวดเงินอุดหนุน  (561000)      รวม      810,000    บาท    

1.  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)     จ านวน    810,000    บาท    
 1.1   อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลบ้านต๊ า                  จ านวน  810,000    บาท 
          เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าจัดท าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน  โรงเรียนบ้าน ต๊ าพระแล  โรงเรียน
บ้านต๊ าม่อน  โรงเรียนบ้านต๊ าใน  โรงเรียนบ้านต๊ ากลาง   โรงเรียนบ้าน ต๊ าดอนมูล  โรงเรียนต๊ าอินโต    โรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านต๊ า   ตามยุทธศาสตร์ที่  2   หน้า  58  ข้อ  3  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  

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



- 70 - 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     รวม      326,600   บาท 
    งบบุคลากร (520000)         รวม       200,000   บาท    
         หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างช่ัวคราว   รวม      200,000   บาท    

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)      รวม     200,000    บาท   
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)    จ านวน   200,000   บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดส านักปลัดเทศบาล    

จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

    งบด าเนินการ (530000)        รวม    119 ,000   บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม     119 ,000   บาท   

หมวดค่าตอบแทน (531000)       รวม       10,000   บาท   
1.  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)   จ านวน  10,000   บาท    

                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป  
สังกัด ส านักปลัดเทศบาล  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

หมวดค่าใช้สอย (532000)       รวม      109,000   บาท   
1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)     จ านวน    99,000   บาท  
    1.1 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    จ านวน   15,000   บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของ ส านักปลัดเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียน

ในการส่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่ไปประชุม  ฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้

1.2 ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก   จ านวน  84,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุขชุมชน

จ านวน 1 คนๆละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 84,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
จ านวน   10,000  บาท  

    2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน    10,000    บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไป

อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่า  ที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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    งบลงทุน(540000)          รวม      7 ,600   บาท    
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม     7,600    บาท     

หมวดค่าครุภัณฑ์(541000)        รวม      7 ,600    บาท    
1.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)        จ านวน     7,600   บาท 

1.1   ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ านวน    7,600   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 7,600 บาท  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 

- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถ่ายส าน าเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 ส าเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 

 100 แผ่น 
เป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดคุณสมบัติและราคาตามมาตรฐานกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558   ตามยุทธศาสตร์ที่  5  หน้า 73  ข้อ 10     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 

......................................................................... 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน    รวม      645,000   บาท 
    งบด าเนินการ (530000)        รวม    450 ,000   บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม    450 ,000   บาท   
    หมวดค่าใช้สอย (532000)       รวม      400,000   บาท 

 

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
จ านวน   400,000  บาท 

   

    1.1  ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ       จ านวน     150,000    บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ การรณรงค์ การลด การคัด

แยกขยะ หรือศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะนอกพ้ืนที่ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
หน้า 63  ข้อ 2  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     1.2  ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านต๊ าเมืองน่าอยู่    จ านวน    50,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษในชุมชน  

หรือการจัดอบรม ให้ความรู้ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอ่ืน ๆ  และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในโครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่  3  หน้า  62  ข้อ 1  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

    1.3  ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก    จ านวน   30,000  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ใน การรณรงค์ปูองกันไข้เลือดออก แก่ประชาชน และ

การด าเนินกิจกรรมในด้านการปูองกันโรคไข้เลือดออกอ่ืน ๆ เช่น  ค่าจัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์   
ต่าง ๆ ค่าจ้างแรงงาน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า  59  ข้อ 6  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

    1.4  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จ านวน   50,000  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4  หน้า  65  ข้อ  2   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

          1.5  โครงการบริหารจัดการน้ าเสีย    จ านวน  30,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการในการก าจัดน้ าเสีย การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อก าจัดวัชพืช 
หรือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย หรือการบ าบัดน้ าเสีย การรณรงค์ การลด หรือศึกษาดูงานด้าน
การอนุรักษ์หรือการจัดการน้ าเสียนอกพ้ืนที่ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 63  ข้อ 3  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
     1.6  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุในต าบลบ้านต๊ า   จ านวน  50,000  บาท  
          เพ่ือจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการโครงการอบรมให้ความรู ้แลกเปลีย่น พบปะ การศึกษาดูงานและด าเนนิ
กิจกรรมของผู้สูงอายุในต าบลบ้านต๊ า และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า  51 ข้อ 11 ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     1.7  โครงการอบรมผู้น าบริโภค – อุปโภคด้านอาหารปลอดภัย   จ านวน 20,000 บาท  
          เพ่ือจ่ายเปน็ค่าอบรมให้ความรูถึ้งการบริโภคอาหารปลอดภัย และร้านค้าถูกสุขลักษณะดา้น
อาหาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า  60 ข้อ 16   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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     1.8  โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพจิต      จ านวน 20,000 บาท  
          เพ่ือจ่ายเปน็ค่าอบรมให้ความรูแ้ละส่งเสรมิเก่ียวกับดา้นสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนมีสขุภาพจิตทีด่ี
ขึ้น และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า  60 ข้อ 15  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

 

หมวดค่าวัสดุ (533000)       รวม     50,000   บาท 
1. ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900)    จ านวน  50,000   บาท   

1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย และส่วนผสมอื่นๆ  ทรายอะเบท สารเคมีอ่ืน ๆ  
ยาสามัญประจ าบ้านหรือเวชภัณฑ์ต่าง ๆ  ส าหรับใช้ในการปูองกันและควบคุมโรคต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า  
58  ข้อ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

 

    งบเงินอุดหนุน  (560000)       รวม      195 ,000   บาท    
     หมวดเงินอุดหนุน  (561000)      รวม      195 ,000   บาท   
 

1.  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)     จ านวน    195,000   บาท        
    1.1  อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)     จ านวน    195,000   บาท   

เพ่ืออุดหนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม)   ในการจัดกิจกรรมส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยสนับสนุนเป็นค่าด าเนินงานของอสม.ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 13 
ต าบลบ้านต๊ า  จ านวน  13  หมู่บ้านๆ ละ 15,000  บาท  ตามยุทธศาสตร์ที่  2 หน้า 59  ข้อ 8  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

   
 

......................................................................... 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์      รวม      10,000    บาท 
     งบด าเนินการ (530000)         รวม      10,000    บาท 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       รวม    10 ,000    บาท   
    หมวดค่าใช้สอย (532000)        รวม      10,000    บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
จ านวน   10,000  บาท 

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง                    จ านวน  10,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การส ารวจจัดท าข้อมูล  เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 

การรักษาพยาบาล ส่งเสริมการศึกษา/อาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในสังคม   ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 2  
หน้า  57  ข้อ 2  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
......................................................................... 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     รวม      1,977,600   บาท 
    งบบุคลากร (520000)         รวม      1,617,600   บาท    
         หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างช่ัวคราว   รวม     1,617,600   บาท    

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)      รวม      1,617,600   บาท   
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)    จ านวน   1,262,760   บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง 

จ านวน  6  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 

2.  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)     จ านวน  42,000  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  และผู้มีสิทธิ ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง สังกัดกอง

ช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
3.  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)     จ านวน  264,840  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป   

สังกัดกองช่าง  จ านวน 2 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

4.  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  (220700)   จ านวน   48,000  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป   สังกัดกอง

ช่าง  จ านวน 2  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
   

    งบด าเนินการ (530000)        รวม  360,000  บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม   360,000  บาท   

หมวดค่าตอบแทน (531000)       รวม   135,000  บาท  
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล (310100)  

 จ านวน  100,000  บาท  
     1.1  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)  จ านวน  1 00,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

2.  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)   จ านวน  20,000   บาท    
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด

กองช่าง  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

3.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   จ านวน  15,000 บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม

ระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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หมวดค่าใช้สอย (532000)        รวม   110 ,000  บาท   
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)     จ านวน   60,000  บาท  
    1.1 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    จ านวน  40,000  บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของ กองช่าง  เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่ง

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ผู้บริหารเทศบาล ทีไ่ปประชุม  ฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 

    1.2  ค่าจ้างเหมาบริการ       จ านวน   20,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าเย็บเล่มหรือเข้าเล่มปกหนังสือ   ค่าล้างรูป,อัดรูป, ค่ารับวารสาร,ค่าจัดท าปฏิทิน

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาจัดท าแผ่นพับต่าง ค่าประกันภัยรถยนต์ , ค่าจ้างเหมาผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นภารกิจที่เทศบาลฯ  รวมถึงค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
จ านวน   40,000  บาท  

    2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน    40,000    บาท    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไป

อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่า  ที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)  จ านวน  10,000  บาท    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   เช่น  เครื่อง

คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์  รถยนต์   เครื่องพ่นหมอกควัน 
อาคารส านักงาน วัสดุต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

หมวดค่าวัสดุ (533000)       รวม       115,000  บาท   
1.  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน (330100)     จ านวน       40,000  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  เก้าอ้ี  โต๊ะ  กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ 

กระดาษไข หมึกโรเนียว และค่าจัดซื้อน้ าสะอาด เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการของส านักงานเทศบาล 
และอาคารสถานที่ที่รับผิดชอบ ฯลฯ  เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

2.  ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)     จ านวน      60,000  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น  ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางหรือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้

ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง เป็นต้น  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

3.  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)      จ านวน     15,000  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แปูนพิมพ์   เมาส์   กระจกกรองแสง   แผ่นดิสก์หรือแผ่น

ซีดี   หมึกพิมพ์ โปรแกรม และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 
 

......................................................................... 
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งานไฟฟ้าถนน           รวม     7,135,500   บาท 
    งบด าเนินการ (530000)           รวม     1,135,000   บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ         รวม     1,135,000   บาท   

หมวดค่าใช้สอย (532000)          รวม       460,000   บาท  
1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)        จ านวน    420,000   บาท  
    1.1  ค่าจ้างเหมาบริการ              จ านวน    400,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าเย็บเล่มหรือเข้าเล่มปกหนังสือ   ค่าล้างรูป,อัดรูป, ค่ารับวารสาร,ค่าจัดท าปฏิทิน
ประชาสัมพันธ์ต่างๆค่าจ้างเหมาจัดท าแผ่นพับต่าง ค่าจ้างเหมาขุดลอกคูคลองต่างๆ  ค่าประกันภัยรถยนต์ , ค่าจ้าง
เหมาผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นภารกิจที่เทศบาลฯ  รวมถึงค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ   ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
     1.2  ค่าส ารวจทางธรณีฟิสิกส์         จ านวน  20,000   บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ การเจาะบ่อน้ าบาดาลบ้านห้วยเคียนเหนือ  หมู่ที่  1  
ต าบลบ้านต๊ า  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  
  

2. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)  จ านวน  40,000  บาท    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   เช่น  เครื่อง

คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์  รถยนต์   เครื่องพ่นหมอกควัน 
อาคารส านักงาน วัสดุต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

 

หมวดค่าวัสดุ (533000)            รวม     675,000  บาท   
1.  ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ( 330200 )           จ านวน        150,000  บาท    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   เช่น  หลอดไฟฟูา   ขาไฟกิ่ง  โคมไฟฟูา  สายไฟฟูา ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป      

2.  ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง  ( 330600 )              จ านวน      300,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  หิน  ทราย  ปูน  ตะปู  ค้อน   ใบเลื่อย   ฯลฯ   ส าหรับใช้

ในกิจการของกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
  

3.  ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)             จ านวน       25,000  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  กันชนรถยนต์ ฯลฯ 

เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
 

4.  ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)             จ านวน    200,000  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น  ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางหรือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้

ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง เป็นต้น  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป      
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งบลงทุน (540000)                  รวม    6,000,500  บาท    
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              รวม    6,000,500  บาท  
 หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)              รวม         96,000  บาท  
 1. ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)      จ านวน   33,000   บาท 

    1.1   ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน   จ านวน   33,000   บาท  
            เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเครือ่งปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  24,000  บีทียู    

จ านวน  1  เครื่องๆละ  33,000  บาท  ตามรายละเอียดดังนี้  
  1.  ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งแบบแยกส่วน            
  2.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5            
  3.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเรจ็รปูทัง้ชุด ทั้งหน่วยส่งความเยน็และหน่วยระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกนั            
  4.  เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจบัอนุภาคฝุุนละออง และสามารถถอด

ล้างท าความสะอาดได้  
- ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
- ชนิดติดผนัง 
ส าหรับชนิดตู้ตั้งพ้ืนเป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ `                

  5.  มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
 6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    6.1 แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 

5เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
เป็นครุภัณฑ์ก าหนดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดคุณสมบัติและราคาตามมาตรฐาน ของส านักงบประมาณ  เดือน
มีนาคม  2558  ตามยุทธศาสตร์ที่ 5   หน้า  73  ข้อ 11  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 2.  ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ (411300)              จ านวน  43,000  บาท 
     2.1  ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) จ านวน  25,000  บาท 

                      เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเครือ่งหาพิกัดดว้ยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จ านวน 1 เครื่องๆละ 
25,000  บาท   

1. เครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง             
2.  มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 
3.  บันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จดุ และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง         
4.  บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด             
5.  มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลต าแหน่งสถานที่ส าคัญไม่น้อยกว่า 500,000 

ต าแหน่ง 
6.  มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดัน  บรรยากาศ 
7.  มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อกับเครือ่งคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed 

 เป็นครุภัณฑ์ก าหนดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดคุณสมบัติและราคาตามมาตรฐานของส านักงบประมาณ เดือน  
มีนาคม  2558  ตามยุทธศาสตร์ที่ 5  หน้า  73  ข้อ 11  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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     2.2   ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะระบบดิจิตอล              จ านวน    18,000   บาท  

              เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะระบบดิจติอล จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 18,000  บาท  สามารถ
วัดระยะได้ถึง 10  กิโลเมตร  วัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 999,999.9  อ่านค่าได้ละเอียด 1 เซนติเมตร  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 318 มิลลิเมตร สามารถค านวณค่าพ้ืนที่ ปริมาตร พื้นที่ท่ีซับซ้อนได้ เก็บบันทึกค่าท่ีวัดได้  
9  หมวด  แยกเป็นหมวดๆละ 5 ค่า คือ กว้าง ยาว สูง พื้นที่ และปริมาตร ปรับระดับความสูงของเครื่องมือให้
เหมาะกับผู้ใช้งานได้ เส้นรอบวงของล้อ  ไม่น้อยกว่า  1  เมตร  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ    ปี 2558  จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด ตามยุทธศาสตร์ที่  5  หน้า 73        
ข้อ  11  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 3. ประครุภัณฑ์ก่อสร้าง (410500)           จ านวน      20,000   บาท 

     3.1  ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า                       จ านวน       20,000  บาท  
             เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเครือ่งสกัดคอนกรีตไฟฟูา  จ านวน  1  เครื่อง ๆละ  20,000  บาท 
ก าลังไฟฟูาที่ใช้ 1.510 w อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm) 1,450 ขนาด 652x121x231 มม.  (ยาวxกว้างxสูง)
(25-3/4” x 4-3/4” x 9-1/8” น้ าหนักสุทธิ 15.1 กก. (33.3 ปอนด)์ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ    ปี 2558  จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด ตามยุทธศาสตร์ที่  5  หน้า  
73   ข้อ 11   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)           จ านวน   5,904,500 บาท 
   1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)         จ านวน   5,116,350 บาท  
          1.1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้านและวัสดุอุปกรณ์  หมู่ 1 
จ านวน   520,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้านและวัสดุอุปกรณ์  ความ
ลึกไม่เกิน 120 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ าและถังกรองน้ า รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าก าหนด ตามยุทธศาสตร์ที่   1  หน้า  34  ข้อ 1  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  
          1.2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยบ้านนางพิกุล  เม่ียงหอม หมู่ที่ 2   
จ านวน  356,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยบ้านนางพิกุล  เมี่ยงหอม ช่องทางระบายน้ ากว้าง 
4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าก าหนด ตาม
ยุทธศาสตร์ที่  1  หน้า  35  ข้อ  11  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

1.3 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ าจ านวน 3 จุด หมู่ที่ 3  จ านวน 350,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกั้นน้ า จ านวน 3 จุด รวมความยาวทั้งหมด 53 เมตร ตาม

รายละเอียดดังนี้ 
จุดที่ 1 บ้าน น.ส. วรรณิภา  ใหญ่วงศ์ ความยาว 19 เมตร 
จุดที่ 2 บ้านนายสมบูรณ์  อิ่นแก้ว ความยาว 19 เมตร 
จุดที่ 3 บ้านนายสมคิด ชนิดหวานใจ ความยาว 15 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าก าหนด ตามยุทธศาสตร์ที่   1  หน้า  36  ข้อ 19 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  
  1.4 โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  4  จ านวน  260,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพังภายในหมู่บ้าน  พนังยาว 40.00 เมตร สูง 2.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าก าหนด ตามยุทธศาสตร์ที่   1  หน้า  37  ข้อ 21 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  
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  1.5 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กป่าสุสาน หมู่ 5  จ านวน 778,900  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กปุาสุสาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,138  ตารางเมตร 
หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าก าหนด  ตามยุทธศาสตร์ที่   1  หน้า  24  
ข้อ 15  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  1.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดข้างถนนสาย 1127 หน้าบ้านนายชาติ 
ใหญ่วงศ์ หมู่ที่ 5  จ านวน 248,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดข้างถนนสาย 1127 หน้าบ้านนายชาติ 
ใหญ่วงศ์ ช่องทางระบายน้ าขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าก าหนด ตามยุทธศาสตร์ที่  1  หน้า  38  ข้อ 28 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  1.7 โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินข้างถนนสายทุ่งใน หมู่ที่ 7        จ านวน  452,700  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกั้นดินข้างถนนสายทุ่งใน  ขนาดสูง 1.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าก าหนด  ตามยุทธศาสตร์ที่   1  หน้า  39  ข้อ 34 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 6 บ้านสล่าอ้าย หมู่ที่ 9 จ านวน 
350,100  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 6 บ้านสล่าอ้าย ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 8 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลบ้านต๊ าก าหนด ตามยุทธศาสตร์ที่  1  หน้า  28  ข้อ 37  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านลุงหน้อยศรี หมู่ที่ 9   จ านวน  
122,300 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านลุงหน้อยศรี  หมู่ 9 ขนาดกว้าง
โดยเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าก าหนด ตามยุทธศาสตร์ที่   1  หน้า  28  ข้อ 39 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  
  1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางลงพระธาตุโป่งขามพร้อมไหล่
ทาง หมู่ที่ 10 จ านวน 253,350  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางลงพระธาตุโปุงขามพร้อมไหล่ทาง 
หมู่ที่ 10  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร 
พร้อมเสริมดินไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าก าหนด  ตามยุทธศาสตร์ที่   1  หน้า  
29  ข้อ 45  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  1.11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด สาย 1 หมู่ที่ 11  จ านวน  550,000 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด สาย 1 หมู่ที่ 11  ขนาดกว้าง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 220.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าก าหนด  ตามยุทธศาสตร์ที่   1  
หน้า  42  ข้อ 58  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  1.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  หมู่ที่ 12,6 เชื่อมหมู่ 5 จ านวน 
519,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6,12 เชื่อมหมู่ 5  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1000.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าก าหนด  ตามยุทธศาสตร์ที่   1  หน้า  31  ข้อ 55 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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  1.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  ซอย 3 บ้านนายสุขค า เหม้ียงหอม  
หมู่ที่  13 จ านวน  356,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  ซอย 3 บ้านนายสุขค า เหมี้ยงหอม  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมเสริม
ดินไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าก าหนด  ตามยุทธศาสตร์ที่   1  
หน้า  31  ข้อ 57 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

          2.  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม        788,150   บาท  
    2.1  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ( 421000 )   จ านวน   788,150   บาท    
     เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกิดข้ึนเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซม

ตามปกติ  เช่น  ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ า  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

......................................................................... 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งานบริหารทั่วไป        รวม      572,000   บาท 
    งบบุคลากร (520000)         รวม     502 ,000   บาท    
         หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างช่ัวคราว   รวม     502,000   บาท    

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)      รวม    502 ,000   บาท   
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)    จ านวน   300,000  บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดส านักปลัดเทศบาล    

จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

2.   ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)     จ านวน  202,000  บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป   

สังกัดส านักปลัดเทศบาล จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 

    งบด าเนินการ (530000)        รวม       70 ,000   บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม      70 ,000   บาท   

หมวดค่าตอบแทน (531000)       รวม      35,000   บาท   
1.  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  จ านวน  15,000   บาท    
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด 

ส านักปลัดเทศบาล  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

2.  ประเภทเงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร (310500)    จ านวน  2 0,000  บาท    
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า ศึกษาบุตร ให้แก่  ผู้บริหารหรือผู้มีสิทธิอ่ืน และพนักงานเทศบาล ซึ่งมี

สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   

หมวดค่าใช้สอย (532000)       รวม      35 ,000  บาท   
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)     จ านวน    15,000  บาท  
    1.1 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    จ านวน   15,000  บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของ ส านักปลัดเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียน

ในการส่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่ไปประชุม  ฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้

 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
จ านวน   20,000  บาท  

    2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน    20,000    บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปอบรม

สัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่า  ที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้

……………………………..…………………………………….. 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน    รวม     470,000  บาท 
    งบด าเนินการ (530000)        รวม    470,0 00  บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม    470 ,000  บาท   

หมวดค่าใช้สอย (532000)       รวม   470 ,000  บาท  
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 

จ านวน   470,000  บาท  
 

    1.1  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้คู่กิจกรรมกลุ่มสตรี                 จ านวน  90,000  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการส่งเสริมสิทธิสตรี การให้ความรู้ การรวมกลุ่ม  ส่งเสริมการพัฒนา

ด้านอื่น ๆ ตามมาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมวันสตรี  กิจกรรมต่อต้าน
ความรุนแรงต่อครอบครัว  ตามยุทธศาสตร์ที่  4  หน้า  70  ข้อ  3  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

    1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มความรู้ให้กับประชาชน     จ านวน  100,000 บาท 
 เพ่ือจ่าย เป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ และวารสารไว้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านในพื้นท่ี

ต าบลบ้านต๊ า  ตามยุทธศาสตร์ที่  2 หน้า  56  ข้อ  5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

        1. 3 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว(พัฒนาสตรีให้รอบด้าน)  
 จ านวน  30,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านการศึกษา ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม เป็นต้น  ตามยุทธศาสตร์ที่  4  หน้า  70  ข้อ  1  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

    1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน        จ านวน  50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน ประเภทต่าง ๆ 

เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การท าอาหาร คหกรรม งานช่าง หัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ และหรือการบริการเป็นต้น   
ตามยุทธศาสตร์ที่  1 หน้า  47  ข้อ  1  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

    1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพนอกเหนือจากการอบรมหรือฝึกอาชีพ  จ านวน 50,000 บาท 
 เพ่ือจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าชุมชน การประชาสัมพันธ์สินค้า การแปรรูป 

ส่งเสริมการผลิต/การตลาด ตามยุทธศาสตร์ที่  1 หน้า 47  ข้อ 3  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   1.6 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     จ านวน 100,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติ การศึกษาดูงาน ส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน  ตาม

ยุทธศาสตร์ที่  1 หน้า 48  ข้อ 6  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   1.7 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ               จ านวน  50,000 บาท 
 เพ่ือจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) อาสาสมัครดูแลผู้พิการ (อพก.) และกลุ่มอาสาต่าง ๆ    ตามยุทธศาสตร์ที่  2 หน้า 
53  ข้อ 2  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 

........................................................................ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานกีฬาและนันทนาการ       รวม   231,000  บาท 
    งบด าเนินการ (530000)        รวม   135,000  บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม   135,000  บาท   

หมวดค่าใช้สอย (532000)       รวม   135,000  บาท   
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 

จ านวน   135,000  บาท  
    1.1  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ  เด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลบ้านต๊ า 

ต้านภัยยาเสพติด   จ านวน    15,000    บาท     
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ  เด็ก เยาวชนและประชาชนต าบล

บ้านต๊ า และสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  เพ่ือให้มีสุขภาพที่ดี สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพ่ือ
ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่  2 หน้า 60  ข้อ 13  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
1.2  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ประชาชนต าบลบ้านต๊ า   

จ านวน  120,000  บาท 
           เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยในการจัดการแข่งขันกีฬาสรา้งความสัมพันธ์ ประชาชนต าบลบา้นต๊ า และ

หรือต าบลอื่น และสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ตามยุทธศาสตร์ที่  2 หน้า 59  ข้อ 9  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
งบลงทุน (540000)          รวม      96,000   บาท    
       หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม       96,000   บาท 
       หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)        รวม       96,000   บาท 
       1. ครุภัณฑ์กีฬา (411200)       จ านวน  96,000   บาท 
           1.1 ค่าจัดซื้อประเภทค่าครุภัณฑ์กีฬา     จ านวน  96,000   บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามรายละเอียดดังนี้ 
       1.1.1  ค่าจัดซื้อเครื่องดึงไหล่ออกก าลังแขน  จ านวน  2  ชุดๆ ละ  8,000  บาท  รวมเป็น
จ านวน  16,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 
  1.  โครงสร้างความกว้างของเครื่อง หน้า หลัง  100  เซนติเมตร  ใช้ท่อทรงกลมขนาด  2  นิ้ว 
  2.  ความสูงของเครื่องไม่เกิน  200  เซนติเมตร 
  3.  ใช้ท่อทรงกลมปูองกันสนิม 
  4.  ใช้ระบบลูกปืนรับน้ าหนักเม็ดกลม 
  5.  น้ าหนักปรับหนักและเบาได้ในตัว 
  6.  ลอกรองรับสายพานขนาด  4  นิ้ว ร่อง  V  ระบบลูกปืนรับน้ าหนัก 
  7.  ใช้สายพานทรงตัว V ส าหรับดึงตัวถ่วงน้ าหนัก 
  8. เบาะนั่งใช้ไม้หนาขนาด  10  นิ้ว  X  12  นิ้ว  เบาะพิงขนาด  10 นิ้ว  X  16  นิ้ว  เสริมด้วย 
  ฟองน้ า และหุ้มหนังเทียม 
  9. ความหนาของเหล็กไม่ต่ ากว่า 2 มิลลิเมตร ใช้เหล็กปูองกันสนิม 
  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี  2558   
จึงก าหนดตามราคาตามท้องตลาด  ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า  60  ข้อ  12 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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 1.1.2  ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารข้อสะโพก  จ านวน 2 ชุดๆ ละ 6,500 บาท รวมเป็นจ านวน 13,000  
บาท  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.  โครงสร้างฐานเครื่องกว้าง 65 เซนติเมตร X 94 เซนติเมตร  ใช้เหล็กทรงกลมขนาด 2 นิ้ว X 65  
เซนติเมตร  พร้อมเหล็กตัวยูหนาขนาด  85  เซนติเมตร 
 2.  เสาหน้าเครื่องสูบ  100  เซนติเมตร  ใช้ท่อกันสนิม 
 3.  มือจับบริหารไหล่ขนาด  1  นิ้ว  X  100  เซนติเมตร 
 4.  จานหรือแท่นรองรับข้อเท้าใช้เหล็กหนาขนาด  35  เซนติเมตร 
 5 .  ชุดกระบอกลูกปืนรองรับน้ าหนักระบบลูกปืนรองรับน้ าหนัก แบบ เทเปอร์ และเม็ดกลม  
 6.  เหล็กอุปกรณ์ท่ีใช้ความหนา ไม่ต่ ากว่า  2  มิลลิเมตร 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี  2558   
จึงก าหนดตามราคาตามท้องตลาด  ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า  60  ข้อ  12  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 1.1.3.  ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารข้อเข่า  จ านวน 2 ชุดๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นจ านวน  18,000  
บาท  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.  โครงสร้างฐานเครื่องขนาด  65  เซนติเมตร  X  106  เซนติเมตร  ยาว  103  เซนติเมตร ใช้ 
เหล็กท่อทรงกลมขนาด  2  นิ้ว  และเหล็กตัวยูขนาด  3  นิ้ว  X  95  เซนติเมตร 
 2.  แท่นเบาะสูง  60  เซนติเมตร  ใช้เหล็กท่อทรงกลมขนาด  2  นิ้ว  X  95  เซนติเมตร 
 3.  ระบบมู่เล่ย์สมดุลขนาด  35  เซนติเมตร  ระบบสายพานขับล้อ  4  นิ้ว  X  10  นิ้ว 
 4.  ระบบลูกปืนรับน้ าหนักเม็ดกลม 
 5.  ปรับหนักเบาได้โดยยาเบรก 
 6.  บันไดเหล็กขนาด  3  นิ้ว  X  12  เซนติเมตร  ระบบลูกปืนรับน้ าหนัก 
 7.  เบาะใช้ไม้หนาเสริมฟองน้ า  หุ้มด้วยหนังเทียมพนักพิง  10  นิ้ว  X  45  เซนติเมตร  และเบาะนั่ง  
10  นิ้ว  X  40  เซนติเมตร 
 8.  สีพ่นปูองกันสนิม 
 9.  ใช้เหล็กโครงสร้างไม่ต่ ากว่า  2  มิลลิเมตร 
 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี  2558   
 จึงก าหนดตามราคาตามท้องตลาด  ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า  60  ข้อ  12 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 1.1.4  ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และขา  จ านวน 2 ชุดๆ ละ 7,500 บาท รวมเป็นจ านวน 15,000 
บาท  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.  โครงสร้างฐานเครื่องออกก าลังกายขนาด  68  เซนติเมตร X  107  เซนติเมตร  ใช้วัสดุท่อกลมขนาด
พร้อมเหล็กตัวยูขนาด  3  นิ้ว  X  98  เซนติเมตร 
 2.  สะพานเหยียบส าหรับบริหารขาคู่ ใช้วัสดุเหล็กตัวยูขนาด  3  นิ้ว  X  96  เซนติเมตร 
 3.  แขนส าหรับรับน้ าหนักขนาด  58   เซนติเมตร  ใช้วัสดุท่อทรงกลมขนาด  1  นิ้ว  X  50 เซนติเมตร 
 4.  ใช้ระบบลูกปืนรับน้ าหนักเม็ดกลม  16  ตับ 
 5.  แขนมือจับขนาด  1 นิ้ว  X  59  เซนติเมตร  
 6.  ความสูงของแท่น  76  เซนติเมตร  ความสูงของมือจับรวมแท่น  136  เซนติเมตร 
 7.  วัสดุที่ใช้ความหนาไม่ต่ ากว่า  2  มิลลิเมตร 
 8.  พ่นสีปูองกันสนิม 
 เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี  2558   
จึงก าหนดตามราคาตามท้องตลาด  ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า  60  ข้อ  12  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 



- 86 - 
 
 1.1.5  ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารขาข้อสะโพก  จ านวน  2  ชุดๆ ละ  9,000  บาท  รวมเป็นจ านวน  
18,000  บาท  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.  โครงสร้างฐานล่างขนาดกว้างยาว  100  เซนติเมตร  X 120  เซนติเมตร  ใช้ท่อทรงกลม 
ขนาด  2  นิ้ว X  2  มิลลิเมตร  และเหล็กตัวยู ขนาด  3  นิ้ว  X  112  เซนติเมตร 
 2.  เสารับแท่นมือจับขนาด  2  นิ้ว   แบบเสาคู่ 
 3.  มือจับแนวโค้งขนาด  1  นิ้ว  X  80  เซนติเมตร  ใช้วัสดุท่อทรงกลมดัดโค้ง 
 4.  แท่นขาเหยียบเดินคู่ขนาด  6  นิ้ว  X  38   เซนติเมตร 
 5.  ใช้ระบบลูกปืนเม็ดกลมรับน้ าหนัก 
 6.  เสาเหยียบเดินคู่ ใช้วัสดุท่อทรงกลม 
 7.  ความหนาของเหล็กไม่ต่ ากว่า  2   มิลลิเมตร 
 8.  ระบบสีใช้สีเคลือบปูองกันสนิม 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี  255 8  จึงก าหนดตาม
ราคาตามท้องตลาด  ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า  60  ข้อ  12  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 1.1.6  ค่าจัดซื้อเครื่องกรรเชียงบกแบบสปริงรางเดี่ยว  จ านวน  2  ชุดๆ ละ  8,000  บาท  จ านวน  
16,000  บาท  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.  โครงสร้างฐานล่างขนาดกว้างยาว  80  เซนติเมตร  X 150   เซนติเมตร  วัสดุที่ใช้เหล็กตัวยู 
ขนาด  3  นิ้ว  X  150  เซนติเมตร  แบบรางคู่   
 2.  ระบบสปริงเพ่ิมแรงดึงขนาด  2  นิ้ว  X  73  เซนติเมตร  มือจับส าหรับออกก าลังแขนขนาด  
1  นิ้ว   X  70 เซนติเมตร 
 3.  แท่นรองเบาะแบบเคลื่อนเดินหน้าและถอยหลังได้ ใช้เหล็กตัวยู ขนาด  4  นิ้ว  X  142.5 
เซนติเมตร  ระบบลูกปืน รับน้ าหนักคู่  4  ตลับ 
 4.  เบาะนั่งขนาด  10  นิ้ว  X  40  เซนติเมตร  เบาะพิงขนาด  10  นิ้ว  X  40   เซนติเมตร   
ใช้ไม้หนาเสริมด้วยฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม 
 5.  แท่นรองเท้าส าหรับถีบแบบตัว  H  ใช้วัสดุท่อทรงกลมขนาด  2  นิ้ว  X  62  เซนติเมตร  
 6.  มือจับส าหรับออกก าลังแขน ใช้วัสดุท่อทรงกลมดัดโค้งขนาด  1  นิ้ว 
 7.  ระบบสีใช้สีเคลือบปูอง 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี  2558   
จึงก าหนดตามราคาตามท้องตลาด  ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า  60  ข้อ  12  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 87 - 
 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม      370,000    บาท 
    งบด าเนินการ (530000)        รวม   370 ,000    บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม    370 ,000    บาท   

หมวดค่าใช้สอย (532000)       รวม    370 ,000    บาท   
1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)    จ านวน    25,000    บาท  
    1.1  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและงานประเพณีต่างๆ  จ านวน   25,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ  

เช่น วันปิยมหาราช และวันส าคัญอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
จ านวน   345,000 บาท 

   2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอาย ุ    จ านวน   50,000   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ และจัดอบรมผู้สูงอายุ   เช่น ค่าจัดสถานที่  

ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าจัดซื้อของรางวัลตอบแทนการแสดงของผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายต่างๆในการ ตามยุทธศาสตร์
ที ่ 2 หน้า 49  ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   2.2  โครงการวันพ่อแห่งชาติ       จ านวน   20,000  บาท   
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการวันพ่อแห่งชาติ  เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง

เสียง  ค่าตอบแทนการแสดงต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆในการ ตามยุทธศาสตร์ที่   2 หน้า 49  ข้อ 4  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 

  

   2.3  โครงการวันแม่แห่งชาติ       จ านวน   20,000  บาท   
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการวัน แม่แห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง

เสียง  ค่าตอบแทนการแสดงต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆในการ ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า 49  ข้อ 5  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   2.4  โครงการแห่เทียนพรรษาของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า   จ านวน   10,000  บาท   
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการแห่เทียนพรรษาของเทศบาล  เช่น  ค่าเทียน

พรรษา  ค่าสังฆทาน  ค่าเช่าเครื่องเสียง  และค่าใช้อ่ืนที่จ าเป็น  ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า 49 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  
 

          2.5  โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจ าปี พ.ศ. 2559   จ านวน     40,000 บาท   
  เพ่ือจ่ายในการด าเนินการโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจ าปี พ.ศ. 2558  เพ่ือส่งเสริม

กิจกรรมทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป   เช่น  ค่าจัดสถานที่  ค่าสังฆทาน  ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าตอบแทนพระพ่ีเลี้ยง  
และค่าใช้อื่นที่จ าเป็น  ตามยุทธศาสตร์ที่  2 หน้า 50 ข้อ 8  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   

   2.6  โครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วง  7  ต้น     จ านวน   5,000  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการในโครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วง  7  ต้น  เช่น  ค่าจัดสถานที่  ค่า

สังฆทาน  ค่าเช่าเครื่องเสียง  และค่าใช้อ่ืนที่จ าเป็น  ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า 50 ข้อ 6  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
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   2.7  โครงการประเพณีวัดพระธาตุโป่งขาม     จ านวน  5,000  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการในโครงการประเพณีวัดพระธาตุโปุงขาม  เช่น  ค่าจัดสถานที่  ค่า

สังฆทาน  ค่าเช่าเครื่องเสียง  และค่าใช้อ่ืนที่จ าเป็น  ตามยุทธศาสตร์ที่  2  หน้า 50 ข้อ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   

   2.8  โครงการเลี้ยงผีขุนน้ า      จ านวน   5,000  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการในโครงการ เลี้ยงผีขุนน้ า   เช่น  ค่าจัดสถานที่  ค่าของเซ่นไหว้  ค่าเช่า

เครื่องเสียง  และค่าใช้อ่ืนที่จ าเป็น  ตามยุทธศาสตร์ที่  2 หน้า 50 ข้อ 9  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   2.9  โครงการประเพณีลอยกระทง      จ านวน   170,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการในโครงการประเพณี ลอยกระทง   เช่น  ค่าจัดสถานที่  ค่าเช่าเครื่อง

เสียง  ค่าจัดท ากระทง  ค่าตอบแทนการประกวดนางนพมาศ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  และค่าใช้อ่ืนที่จ าเป็น  
ตามยุทธศาสตร์ที่  2 หน้า 49 ข้อ 3  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

   2.10  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม    จ านวน   20,000  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรม  จริยธรรม   ให้แก่เด็กและเยาวชน  ประชาชน  

พนักงานเทศบาล   และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนดี
และสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   ตามยุทธศาสตร์ที่   5 หน้า  75  ข้อ 2  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 
  

......................................................................... 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว    รวม       -   บาท 
    งบเงินอุดหนุน  (560000)       รวม     -    บาท    
     เงินอุดหนุน  (561000)       รวม     -    บาท    

   

 
......................................................................... 
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แผนงานการเกษตร 
 

งานส่งเสริมการเกษตร       รวม       30,000  บาท 
    งบด าเนินการ (530000)        รวม    30 ,000  บาท   
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม     30 ,000  บาท   

หมวดค่าใช้สอย (532000)       รวม     20 ,000  บาท   
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 

จ านวน   20,000 บาท 
    1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  จ านวน   20,000   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ   เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม  ค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายต่างๆในการ ตามยุทธศาสตร์ที่   1 หน้า 48  ข้อ 4  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 

ค่าวัสดุ (533000)        รวม     10 ,000   บาท 
1. ประเภทค่าวัสดุการเกษตร (331000)      จ านวน   10,000   บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร  เช่น  สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันธุ์
สัตว์  ต้นไม้ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
…………………………………………………………………… 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้       รวม       48,400   บาท 
 งบลงทุน (540000)       รวม       48,400   บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม       48,400   บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (54200)      รวม       48,400   บาท 
  1. ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (420900)   จ านวน    48,400  บาท  
      1.1 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นต้นม่วง หมู่ที่ 2      จ านวน  24,800  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นต้นม่วง ช่องทางระบายน้ ากว้าง 1.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าก าหนด ตามยุทธศาสตร์ที่   1  หน้า  35  
ข้อ  12  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
      1.2 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า หน้าบ้านนายทอง  วงศ์กา หมู่ที่ 2 จ านวน 23,600 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายกั้นน้ าหน้าบ้านนายทอง วงศ์กา ช่องทางระบายน้ ากว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 4.00 เมตรหนา 0.20 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าก าหนด ตามยุทธศาสตร์ที่   
1  หน้า  35  ข้อ  13 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  

………………………………………………………. 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 

    งบบุคลากร (520000)         รวม      -    บาท 
     งบด าเนินการ (530000)        รวม      -    บาท 
    งบลงทุน (540000)         รวม      -    บาท 
    งบรายจ่ายอ่ืน(550000)         รวม      -    บาท 
    งบเงินอุดหนุน  (560000)       รวม      -    บาท 

 
 

......................................................................... 
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แผนงานงบกลาง 

 
งานงบกลาง        รวม      2,048,260   บาท 
    รายจ่ายงบกลาง (510000)         รวม      1,668,260  บาท   

1.  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)    จ านวน   250,000   บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้  
 

2.  ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)   จ านวน    660,000  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ในเขตพ้ืนที่ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   

ตามยุทธศาสตร์ที่  2 หน้า 61  ข้อ 2  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

3.  ประเภทเงินส ารองจ่าย (111000)       จ านวน     331,760  บาท 
    เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้   
 

4.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)    จ านวน     426,500  บาท   

 4.1  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (สปสช.)   
จ านวน 146,000  บาท  

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  (สปสช .) จ านวน ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีได้รับการสนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)  ตามยุทธศาสตร์ที่  2 หน้า 59 ข้อ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  

 4.2  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ้านต๊ า  จ านวน     250,000   บาท   
       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ้านต๊ า ตามยุทธศาสตร์ที่   2 หน้า 61 ข้อ 1 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
   

 4.3  ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล     จ านวน     30,500   บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ  1/6 ของรายรับ

จริงปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนและจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งในปีงบประมาณ  2557 เทศบาลต าบลบ้าน ต๊ า มีรายรับ
ไม่รวมเงินกู้  เงินอุดหนุนและจ่ายขาดเงินสะสม  ค านวณร้อยละ   1/6 หรือคูณด้วย . 00167 เป็นเงิน  
18,219,505.53  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
    บ าเหน็จ/บ านาญ        รวม     380,000  บาท 

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.) (120100)   
จ านวน  380,000  บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  ในอัตราร้อยละสอง
ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายเงินสะสม ซึ่งในประจ าปี 2559 ประมาณการไว้ 19,000,000  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 
…………………………………………….………………………….. 

 
 


