รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั�วไป
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561
เทศบาลตําบลกะทูน
อําเภอ พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั�งสิ�น 41,379,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป
แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั�วไป

งานบริหารทั�วไป
รวม 10,043,200 บาท
งบบุคลากร
รวม 7,193,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม 2,535,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน 696,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ�น ได้แก่ นายกเทศมนตรี จํานวน 1คน รองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
จํานวน 120,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ�น ได้แก่ นายกเทศมนตรี จํานวน 1
คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน 120,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ�น ได้แก่ นายกเทศมนตรี จํานวน 1คน รอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 199,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน และที�ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน
1 คน จํานวน 12 เดือน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
จํานวน 1,400,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาของ อปท.จํานวน 12 เดือน  ตั�งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวม 4,658,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 2,485,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่ พนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตามกรอบ
อัตรากําลัง ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน 151,200 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆของพนักงานเทศบาล ได้แก่  เงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่  นักบริหารงาน
ท้องถิ�น ระดับกลาง(ปลัดเทศบาล) จํานวน 1 อัตรา และเงินเพิ�มค่าครองชีพพนักงานเทศบาล จํานวน 12
เดือน ตามกรอบอัตรากําลัง    ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน 168,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 12 เดือน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
จํานวน 198,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตามกรอบอัตรากําลัง   ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน 1,590,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  เงินเลื�อนขั�นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป  
จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบอัตรากําลัง   ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
66,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆของพนักงานจ้าง ได้แก่ ค่าครองชีพชั�วคราว   ให้แก่  พนักงานจ้าง  จํานวน 12
เดือน ตามกรอบอัตรากําลัง    ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
งบดําเนินงาน
รวม 2,743,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 408,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
จํานวน 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
เรื�อง  แนวทางปฏิบัติเรื�องค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจัดซื�อจัดจ้างงานก่อสร้าง  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลงาน เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นๆ(เงินโบนัส) ค่าตอบแทนในการสั�งใช้ อพปร.
และค่าตอบแทนอื�น ๆ ที�จําเป็นที�จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี  � ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป
ค่าเบี�ยประชุม
จํานวน
30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าเบี�ยประชุมในการประชุมต่างๆของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งตาม
กฏหมายหรือหนังสือสั�งการและการประชุมอื�นๆที�เกี�ยวข้อง  ของเทศบาลตําบลกะทูน  ตั�งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตั�งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่าเช่าบ้าน
จํานวน 228,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที�มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
30,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี และลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ�น   ตั�งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่าใช้สอย
รวม 1,550,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
จํานวน 400,000 บาท
1.เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�จําเป็นที�จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี  � ค่ารับ
วารสารหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ   ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ และอื�นๆที�จัดอยู่ในรายจ่าย
ประเภทนี�  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล  
ค่าจ้างเหมายามเพื�ออยู่รักษา ความปลอดภัยสํานักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา   ค่าจัดทํากรรมธรรม์
ประกันภัยรถของเทศบาล ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดต่างๆ
2.เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื�อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ�ง ซึ�งไม่ใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ�งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมา
สูบนํ�า ค่าจ้างแบกห้ามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้สแดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ   ตั�ง
จ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป"
รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน 160,000 บาท
ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล              
       
        ตั�งไว้   30,000   บาท
   -เพื�อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที�มาตรวจนิเทศงานหรือมาดําเนินการอื�นใดเพื�อประโยชน์
ต่อท้องถิ�น    ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่ารับรองในการประชุม                      
                  ตั�งไว้  30,000  บาท    
  -เพื�อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ�นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�ง
ตามกฏหมายหรือหนังสือสั�งการและประชุมอื�นๆที�เกี�ยวข้อง    ตั�งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ�งเป็นวันสําคัญของทางราชการ     ตั�งไว้   100,000  บาท
  -เพื�อใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ�งเป็นวันสําคัญของทางราชการ     เช่น  วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  พิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีต่าง ๆ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   รวมทั�งการเข้าร่วมและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
เนื�องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถและงานกิจกรรมอื�น ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม    ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั�วไป

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
จํานวน
15,000 บาท
เพื�อเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  ในกรณีที�
เกิดอุบัติเหตุ ที�เกิดจากการใช้รถของเทศบาล และอื�นๆที�เกี�ยวข้อง  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 117)
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบปะ และบริการประชาชน
จํานวน
50,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบปะ และบริการประชาชน ประจําปีงบประมาณ
2561 ในตําบลกะทูน  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 117)
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ�มศักยภาพบุคลากรของเทศบาล

จํานวน

50,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ�มศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ตามหลักสูตรต่างๆที�เทศบาลตําบลกะ
ทูนจัดเอง หรือจัดโดยหน่วยงานอื�นตามความเหมาะสม ฯลฯ  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้      แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 117)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
จํานวน
25,000 บาท
สมานฉันท์ของคนในชาติ
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ  ของประชาชนในพื�นที�ตําบลกะทูน  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานบริหารงาน
ทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 118)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน
จํานวน 400,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  
คณะผู้บริหาร  สมชิกสภา     ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป(ตาม
แผนพัฒนาสามปี หน้า 50)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลาากร และ ประชาชน
เกี�ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

จํานวน

30,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลาากร และ ประชาชนเกี�ยวกับ พรบ. ข้อมูล
ข่าวสาร ในพื�นที�ตําบลกะทูน  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 111)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

250,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็น  ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที�พักและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา พนักงานจ้าง  และสมาชิก  อป
พร. ฯลฯ ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั�ง

จํานวน

90,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั�งซ่อม เลือกตั�งทั�วไปสําหรับนายกเทศมนตรีตําบลกะทูนและ สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลกะทูน  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 110)
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

จํานวน

20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้  และกระเช้าดอกไม้ ในงานกิจกรรมต่าง ๆ  ที�มีความจําเป็น  
และความเหมาะสม   ฯลฯ ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
60,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั�วไป    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่าวัสดุ
รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
90,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซื�อสิ�งของเครื�องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ โต๊ะ เก้าอี  � ฯลฯ ซึ�งโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั�น  รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั�ง เป็นต้น   ตั�งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 112)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน
10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น  หลอดไฟ ปลั�กไฟ สายไฟ  ฯลฯ  ๆซึ�งโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั�น  รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั�ง เป็นต้น ตั�งจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 112)
วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าสิ�งของเครื�องใช้ต่าง ๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู  ่ ผงซักฟอก  ฯลฯ  ๆซึ�งโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั�น  รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั�ง เป็นต้น  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 112)
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

จํานวน

150,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่านํ�ามันเชื�อเพลิง นํ�ามันหล่อหลื�น นํ�ามันเครื�อง นํ�ามันเบรก นํ�ากลั�น และนํ�ามันอื�นๆที�
เกี�ยวข้อง สําหรับรถยนต์ รถบรรทุกนํ�าอเนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ เครื�องตัดหญ้า และเครื�องยนต์หรือ
เครื�องจักรกลอื�นๆที�เกี�ยวข้อง โดยมีแผนการใช้เครื�องยนต์ทุกประเภท  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 110)
วัสดุการเกษตร
จํานวน
5,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตรต่างๆ  ซึ�งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น  รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั�ง เป็นต้น  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป(ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 112)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จํานวน
10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุที�ใช้ในการสัมมนา  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เช่น  แผ่นประกาศ  กระดาษเขียน  สี  
พู่กัน , ฟิล์ม  ฯลฯ   ๆซึ�งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น  รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าติดตั�ง เป็นต้น    ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 112)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
90,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรมและอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  
ฯลฯ ๆซึ�งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น  รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั�ง
เป็นต้น  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 112)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม 420,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จํานวน 240,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานและอาคารสถานที�อื�นๆ ที�อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
กะทูน  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่าบริการโทรศัพท์

จํานวน

10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลกะทูน  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป
ค่าบริการไปรษณีย์
จํานวน
40,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ  ค่าซื�อดวงตราไปรษณียากร และอื�นๆที�เกี�ยวข้อง  ตั�งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม
จํานวน 130,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตตําบลระบบความเร็วสูง  และค่าปรับปรุงดูแลเว็ป
ไซด์ของเทศบาลตําบลกะทูน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื�อบอร์ดกระจกปิดประกาศ

รวม
รวม

82,000 บาท
82,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อบอร์ดกระจกปิดประกาศ ชนิดกรอบทําด้วยอลูมิเนียม ติดกระจกบานเลื�อน  พื�นบอร์ด
เป็นกํามะยี� ชนิดล้อเลื�อน  1  อัน และชนิดติดฝาผนัง 1 อัน  รายละเอียดและราคาตามท้องตลาด  ตั�งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 155)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน

จํานวน

64,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 4 เครื�อง  รายละเอียด
และราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2560 ข้อ 10ตั�งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 155)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

รวม
รวม
จํานวน

25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลพิปูน    ตั�งไว้   25,000  บาท             เพื�อจ่ายอุดหนุน
  -โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข่าวการจัดซื�อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ�น
ระดับอําเภอ อําเภอพิปูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จํานวน  25,000  บาท  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  
แผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 146)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม 2,868,800 บาท
รวม 2,449,400 บาท
รวม 2,449,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,190,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี   ให้แก่ พนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตามกรอบ
อัตรากําลัง ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
67,200 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มต่างๆของพนักงานเทศบาล ได้แก่ เงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่  ผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากําลัง    ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป
เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
67,200 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง
จํานวน 12 เดือน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
จํานวน 445,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา   จํานวน 12
เดือน ตามกรอบอัตรากําลัง    ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน 630,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน   และเงินเลื�อนขั�นค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน  
ตามกรอบอัตรากําลัง  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
50,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั�วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากําลัง  ตั�ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
งบดําเนินงาน
รวม 343,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 140,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
60,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที�มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
80,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา   ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่าใช้สอย
รวม 123,000 บาท
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
จํานวน
40,000 บาท
1.เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�จําเป็นที�จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี  � ค่าเย็บ
หนังสือ  เข้าปกหนังสือ และอื�นๆที�จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี  � ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    ตั�ง
จ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป"

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการในช่วงพักเที�ยงและออกบริการจัดเก็บภาษีท้องถิ�น
นอกสถานที�

จํานวน

3,000 บาท

เพื�อจ่ายในการดําเนินโครงการให้บริการในช่วงพักเที�ยงและออกบริการจัดเก็บภาษีท้องถิ�นนอกสถานที� ใน
เขตเทศบาลตําบลกะทูน ประจําปี พ.ศ. 2561  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 112)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

50,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา    ตั�งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการจัดทําและปรับแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จํานวน
10,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําและปรับแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ของเทศบาล
ตําบลกะทูน ประจําปีงบประมาณ 2561 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 112)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั�วไป    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป
ค่าวัสดุ
รวม
80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
40,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซื�อสิ�งของต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  เครื�องคํานวณไฟฟ้า ฯลฯ ซึ�งโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั�น  รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั�ง เป็นต้น  ตั�งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 112)
วัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน

40,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุ  คอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์   โปรแกรม และอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ซึ�งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั�น  รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั�ง เป็นต้น  ตั�ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 112)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื�อตู้เก็บเอกสาร

รวม
รวม

76,400 บาท
76,400 บาท

จํานวน

11,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มอก.  จํานวน  2  ตู้  รายละเอียดและราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 154)
จัดซื�อบอร์ดกระจกปิดประกาศ

จํานวน

9,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อบอร์ดกระจกปิดประกาศ ชนิดกรอบทําด้วยอลูมิเนียม ติดกระจกบานเลื�อน  พื�นบอร์ด
เป็นกํามะยี� ชนิดติดฝาผนัง 1 อัน  รายละเอียดและราคาตามท้องตลาด  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  
แผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 154)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน
32,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดเครื�องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ�ว)    จํานวน 2
เครื�อง  รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี
2560 ข้อ 7 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 154)
จัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน

จํานวน

16,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 เครื�อง  รายละเอียด
และราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2559 ข้อ 10ตั�งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 154)
จัดซื�อเครื�องสํารองไฟฟ้า

จํานวน

8,400 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 va   จํานวน 3 เครื�อง  โดยมีคุณลักษณะพื�นฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559  ข้อที 58  ตั�งจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนงานบริหารงานทั�วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 154)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

533,000 บาท
460,000 บาท
450,000 บาท
350,000 บาท

1.เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�จําเป็นที�จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี  � ค่าจ้าง
เหมาพนักงานขับรถบรรทุกนํ�า จํานวน 1 อัตราและพนักงานประจํารถบรรทุกนํ�า จํานวน 2 อัตรา   
2.เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื�อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ�ง ซึ�งไม่ใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ�งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมา
สูบนํ�า ค่าจ้างแบกห้ามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้สแดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ   ตั�ง
จ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการถนนปลอดภัย
จํานวน
50,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการถนนปลอดภัย โดยการอบรมให้ความรู้เรื�องถนนปลอดภัย เพือลด
ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 124)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

จํานวน

50,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาล
ขึ�นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลอื�นๆ ที�จําเป็นและเหมาะสม  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป   
แผนงานรักษาความสงบภายใน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 123)
ค่าวัสดุ
วัสดุเครื�องแต่งกาย

รวม
จํานวน

10,000 บาท
4,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุเครื�องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื�อชูชีพ   ฯลฯ  ซึ�งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั�ง เป็นต้น  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานการ
รักษาความสบภายใน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 112)
วัสดุอื�น
จํานวน
6,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุอืนๆ ที�จําเป็น  เช่น กรวยจราจร   ฯลฯ  ซึ�งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น  รวมถึงค่าใช้จ่ายที�
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั�ง เป็นต้น  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานการรักษาความ
สบภายใน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 159)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื�อโต๊ะทํางาน

รวม
รวม

73,000 บาท
73,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อซื�อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี� จํานวน  1 ชุด  รายละเอียดและราคาตามท้องตลาด  ตั�งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที�
ครุภัณฑ์อื�น
จัดซื�อป้ายสามเหลี�ยมหยุดตรวจแบบกล่องไฟ

จํานวน

50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อป้ายสามเหลี�ยมหยุดตรวจแบบกล่องไฟ  ชนิด 2 ระบบ ความสูงจากพื�นถึงไฟหมุน 170
cm ขนาดฐาน(ขอบล้อ) 50*90 cm  ด้านในมีไฟนีออน ด้านละ 1 หลอด  ไฟหมุนด้านบนสุด ขนาด 5 นิ�ว
โครงเหล็กพ่นด้วยสีอะคลีลิค  สามารถเลือกสั�งใช้งานได้ทั�งไฟบ้าน ไฟเบตเตอรี� หรือทั�งสองระบบ  โครง
กล่องทึบกันนํ�า  30x90x30  cm พร้อมฝาปิดสําหรับใส่เบตเอรี�และตัวควบคุมไฟ  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั�วไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 158)
จัดซื�อเลื�อยยนต์
จํานวน
18,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเลื�อยยนต์ บาร์ 18 นิ�ว  ขนาด 1.5-2 แรง จํานวน 1 เครื�อง  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 158)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
จํานวน
50,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ในพื�นที�ตําบลกะทูน  ตั�งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 125)
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จํานวน

50,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื�นที�ตําบลกะทูน  ตั�ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564)
หน้าที� 146)
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

แผนงานการศึกษา

รวม
รวม
รวม
จํานวน

5,385,500 บาท
5,289,000 บาท
5,289,000 บาท
3,320,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่ พนักงานครูเทศบาล  จํานวน 12 เดือน ตาม
กรอบอัตรากําลัง ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน 1,850,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  เงินเลื�อนขั�นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป
จํานวน 12 เดือน  ตามกรอบอัตรากําลัง   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน

119,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั�วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั�วไป จํานวน 12 เดือน ตาม
กรอบอัตรากําลัง  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวม
รวม
จํานวน

40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครูเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี�ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ�น    ตั�งจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื�อตู้เก็บเอกสาร

รวม
รวม

56,500 บาท
56,500 บาท

จํานวน

11,500 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มอก.  จํานวน  1  ตู้ รายละเอียดและราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสารกระจกเลื�อน จํานวน 3 ชั�น จํานวน 1 ตู้ รายละเอียดและราคาตามท้องตลาด   ตั�งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานการศึกษา(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 155)
จัดซื�อโต๊ะพร้อมเก้าอี�

จํานวน

45,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อโต๊ะ จํานวน  4 ตัว เก้าอี� จํานวน 16 ตัว สําหรับ ศดว.ศรีมาราม  จัดซื�อโต๊ะ  จํานวน 3  
ตัว เก้าอี� จํานวน 18 ตัว สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเอื�อย  รายละเอียดและราคาตามท้องตลาด  ตั�ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานการศึกษา(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 155)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

รวม 4,826,950 บาท
รวม 3,706,950 บาท
รวม 2,589,800 บาท
จํานวน 440,000 บาท

1.เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ตําแหน่ง   และค่าจ้างเหมาอื�นๆ ที�
จําเป็นและเหมาะสม   
2.เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื�อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ�ง ซึ�งไม่ใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ�งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป    แผนงานการศึกษา
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
จํานวน
30,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินจ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในพื�นที�ตําบลกะทูน  ตั�งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานสังคมสงเคราะห์(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 119)
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลกะทูน
จํานวน
30,000 บาท
เพื�อเป็ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลกะทูน โดยการจัด
เวทีอบรมแกนนําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลกะทูน  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป    แผนงาน
การศึกษา(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 122)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมเด็กอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็ก จํานวน
20,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมเด็กอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลกะทูน ประจําปี 2561   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานการศึกษา(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 139)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื�องในวันเด็กแห่งชาติ

จํานวน

70,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื�องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561  ตั�งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป  แผนงานการศึกษา(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 139)
ค่าใซ้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใว้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จํานวน 1,999,800 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในอัตราคนละ  20  บาท / วัน  
จํานวน  245  วัน  ดังนี�
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเอื�อย                        เป็นเงิน   308,700  บาท
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง                             เป็นเงิน   245,000  บาท
   -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีมาราม                เป็นเงิน   490,000   บาท
   -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธาราม                เป็นเงิน   441,000   บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว ในอัตราคนละ 1,700 บาท ดังนี�
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเอื�อย                        เป็นเงิน   107,100  บาท
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง                             เป็นเงิน   85,000  บาท
   -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีมาราม                เป็นเงิน   170,000   บาท
   -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธาราม                เป็นเงิน   153,000   บาท
ทั�งที� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น      ตั�งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป  แผนงานการศึกษา(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 120)
ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)

รวม 1,117,150 บาท
จํานวน 1,117,150 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ในอัตราคนละ  7.37 บาท / วัน  จํานวน  260  วัน ให้กับเด็กเล็กสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ดังต่อไปนี�
           -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเอื�อย                
           -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง                        
           -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีมาราม           
          -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธาราม            
และจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)   ในอัตราคนละ  7.37 บาท / วัน  จํานวน  260 วัน  (จํานวน 52 สัปดาห์
ๆละ 5 วัน ) สําหรับโรงเรียนศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.)เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีท  ี� 6  ดังต่อไปนี�
           -โรงเรียนวัดนางเอื�อย                                     
           -โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ                      
           -โรงเรียนบ้านห้วยกลาง   ทั�งที� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ�น     ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานการศึกษา(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที�
140)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 1,120,000 บาท
รวม 1,120,000 บาท
จํานวน 1,120,000 บาท

อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพื�นฐาน (สพฐ.)อัตราคน
ละ  20/วัน  จํานวน  200 วัน    ตั�งไว้  1,120,000 บาท  ดังนี�  
  -โรงเรียนวัดนางเอื�อย                         เป็นเงิน  248,000   บาท
  -โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ        เป็นเงิน  424,000   บาท  
  -โรงเรียนบ้านห้วยกลาง                     เป็นเงิน  448,000   บาท ทั�งที� จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น     ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานการศึกษา(ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 140)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น
รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดยุงลายในพื�นที�ตําบลกะทูน
จํานวน
30,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินจโครงการกําจัดยุงลายในพื�นที�ตําบลกะทูน ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 131)
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะในชุมชน
จํานวน
25,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะในชุมชน  ในพื�นที�ตําบลกะทูน  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั�วไป แผนงานสาธารณสุข(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 145)
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
จํานวน
25,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป
แผนงานสาธารณสุข(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 133)
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
จํานวน
40,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื�นที�ตําบลกะ
ทูน  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานสาธารณสุข(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 130)
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื�องโรคเอดส์แก่ประชาชนทั�วไปในตําบลกะทูน จํานวน
20,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื�องโรคเอดส์แก่ประชาชนทั�วไปในตําบลกะทูน  
ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานสาธารณสุข(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 130)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน

รวม
รวม

110,000 บาท
110,000 บาท

ค่าใช้สอย
รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
จํานวน
30,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื�นที�ตําบลกะทูน  ตั�งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานสังคมสงเคราะห์(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 65)
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนจัดตั�งชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลกะทูน
จํานวน
10,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนจัดตั�งชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลกะทูน  ตั�งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป แผนงานสังคมสงเคราะห์(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 137)
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย
จํานวน
20,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย ในพื�นที�ตําบลกะทูน ตั�งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานสังคมสงเคราะห์(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 137)
ค่าใช้จ่ายโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุในพื�นที�ตําบลกะทูน
จํานวน
25,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุในพื�นที�ตําบลกะทูน  ตั�งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป แผนงานสังคมสงเคราะห์(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 137)
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ
ผู้พิการ

จํานวน

25,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ในพื�นที�ตําบลกะทูน  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานสังคมสงเคราะห์(ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 137)
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

รวม 2,828,990 บาท
รวม 1,238,200 บาท
รวม 1,238,200 บาท
จํานวน 691,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่ พนักงานเทศบาล  จํานวน 12 เดือน ตามกรอบ
อัตรากําลัง  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะและชุมชน
เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน

67,200 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง  
จํานวน 12 เดือน ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเคหะและชุมชน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน 420,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  เงินเลื�อนขั�นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั�วไป
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากําลัง  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
60,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั�วคราวให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาจ้างทั�วไป  จํานวน 12 เดือน  
ตามกรอบอัตรากําลัง  ตั�งจ่ายเงินรายได้  แผนงานเคหะและชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

รวม
รวม
จํานวน

826,000 บาท
82,000 บาท
72,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที�มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ�น   ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะและชุมชน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ   ตั�งจ่ายจากเงิน
รายได้   แผนงานเคหะและชุมชน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

รวม
จํานวน

554,000 บาท
524,000 บาท

1.เพื�อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และการลงทะเบียนต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการขับรถขยะ คนงานประจํารถ
ขยะ   และค่าจ้าเหมาบริการอื�นๆที�จําเป็นในการปฏิบัติงาน    ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะและชุมชน
2.เพื�อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื�อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ�ง ซึ�งไม่ใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ�งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมา
สูบนํ�า ค่าจ้างแบกห้ามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้สแดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  ตั�ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานคหะและชุมชน
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะ
และชุมชน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
10,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั�วไป    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม
จํานวน

190,000 บาท
20,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆซึ�งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น  รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั�ง เป็นต้น  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะและชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 112)
วัสดุก่อสร้าง

จํานวน

50,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ซึ�งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั�น  รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั�ง เป็นต้น  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะและชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 112)
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
จํานวน 100,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่านํ�ามันเชื�อเพลิงและหล่อหลื�น เช่น นํ�ามันดีเซล นํ�ามันเครื�อง นํ�ามันเบนซิน ฯลฯ เพื�อใช้
สําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกขยะ เรื�องตัดหญ้า เครื�องจักรกลหนักทั�งของอบต.และของ
หน่วยงานอื�นที� อบต.ขอรับการสนับสนุน และเครื�องยนต์อื�นๆที�เกี�ยวข้อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะและชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที�
วัสดุคอมพิ) วเตอร์
จํานวน
20,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อวัสดุ  คอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์   โปรแกรม และอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ซึ�งโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ�นเปลือง หมดไป หรือเปลี�ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั�น  รวมถึงค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั�ง เป็นต้น  ตั�ง
จ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะและชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 112)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื�อตู้เก็บเอกสาร

รวม
รวม

764,790 บาท
118,000 บาท

จํานวน

5,500 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มอก.  จํานวน  1  ตู้ รายละเอียดและราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 157)
จัดซื�อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี�

จํานวน

10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อซื�อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี� จํานวน  2 ชุด  รายละเอียดและราคาตามท้องตลาด  ตั�งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานเคหะและชุมน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 157)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื�อรถจักรยานยนต์

จํานวน

77,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150  ซีซ  ี จํานวน 1 คัน รายละเอียดและราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์   ตั�งจายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานเคหะและชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564)
หน้าที� 157)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื�อกล้องถ่ายภาพนิ�ง ระบบดิจิตอล

จํานวน

10,000 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อกล้องถ่ายภาพนิ�ง ระบบดิจิตอล  ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล รายละเอียดและราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์   ตั�งจายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานเคหะและชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 157)
ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซื�อเทปวัดระยะ

จํานวน

3,500 บาท

เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเทปวัดระยะ  ขนาด 13 มม.  ยาว  50  ม.  จํานวน 1 ม้วน รายละเอียดและราคาตาม
ท้องตลาด    ตั�งจายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานเคหะและชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 157)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื�อเครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน
12,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื�อเครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network)  จํานวน 1 เครื�อง
รายละเอียดและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื�นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2560 ข้อ
45 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานเคหะและชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที�
157)
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
รวม 646,790 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายสําหรับบํารุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน
จํานวน 646,790 บาท
เพื�อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที�อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  เช่น  เครื�องจักรกล
ที�ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื�น อาคารสถานที�ต่างๆที�อยู่ในความรับผิดชอบ และค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื�นๆที�เกี�ยวข้อง   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานเคหะและชุมน(ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 107)

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน

รวม
รวม

999,960 บาท
999,960 บาท

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากเขตชลประทาน แยกพี�หลวง2 -

รวม

999,960 บาท

จํานวน

252,870 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากเขตชลประทาน แยกพี�หลวง2 - หนอง
ไทร หมู่ที� 2 เริ�มจากเขตชลประทาน แยกพี�หลวง2 หมู่ที� 2 ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณไม่ตํ�ากว่า 400 ตารางเมตร มีถมไหล่ทางทั�ง 2 ข้างด้วยหิน
คลุกออกข้างละ 0.50 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม.  ทําตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที� ทต.กําหนด พร้อมติดตั�งป้ายโครงการ 1ป้าย  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานเคหะและ
ชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 69)
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่าวอีเดื�อ หมู่ที� 8

จํานวน

219,990 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวอีเดื�อ หมู่ที� 8 ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน
เริ�มจากสวนนายคลํ�า-สวนนายอวยชัย หมู่ที� 8 ตําบลกะทูน อําเภอพิปูนขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
87 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณไม่ตํ�ากว่า 348 ตารางเมตร มีถมไหล่ทางทั�ง 2 ข้างด้วยหินคลุกออกข้างละ
0.50 เมตร  ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 87.00 ลบ.ม. ทําตามแบบแปลนและรายละเอียดที� ทต.กําหนด
พร้อมติดตั�งป้ายโครงการ 1ป้าย  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานเคหะและชุมชน(ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 80)
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 4
จํานวน 527,100 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที� 4  โดยดําเนินการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล  ถังประปาเหล็กทรงลูกกอล์ฟ ความจุ  12  ลบ.ม. บริเวณบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คณาทิพย์ ริยาพันธ์ หมู่ที� 4 ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทําตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที� ทต.กําหนด พร้อมติดตั�งป้ายโครงการ 1ป้าย  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานเคหะและ
ชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 109)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

115,000 บาท

งบดําเนินงาน
รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตตําบลกะทูน
จํานวน
40,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตตําบลกะทูน โดยการ
ฝึกอบรมการหลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และการปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์” ตั�ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564)
ี�
ค่าใช้จ่า้ ยโครงการพั
ฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
จํานวน
20,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ในพื�นที�
ตําบลกะทูน ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�
ปี(� 2561-2564) หน้าที� 120)
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพื�อเพิ�มศักยภาพผู้นําชุมชน
จํานวน
30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เพื�อเพิ�มศักยภาพผู้นําชุมชน ในพื�นที�ตําบลกะทูน  
ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 122)
ค่าใช้จ่ายโครงกาอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
จํานวน
25,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกาอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีในพื�นที�ตําบลกะทูน  ตั�งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564)
�
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาตําบลกะทูน
จํานวน 200,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาตําบลกะทูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�น
สี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 126)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
จํานวน 150,000 บาท
เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2561   ตั�งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 126)
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ

จํานวน

50,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ตามความจําเป็นเหมาะสม ตั�งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที�
126)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น
รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ในพื�นที�ตําบล
จํานวน 150,000 บาท
กะทูน
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานงานประเพณีต่าง ๆ  เช่น  งานประเพณีสงกรานต์    งานประเพณี
ตรุษจีน  งานประเพณีลอยกระทง  และงานประเพณีอื�นๆที�จําเป็นและเหมาะสม ในพื�นที�ตําบลกะทูน   ตั�ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 138)
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ในพื�นที�ตําบลกะ
ทูน  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 57)
แผนงานงบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชําระหนี�เงินต้น
เพื�อจ่ายเป็นค่าชําระเงินกู  ้ ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานงบกลาง
ค่าชําระดอกเบี�ย
เพื�อจ่ายเป็นค่าดอกเบี�ยเงินกู  ้ ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานงบกลาง

รวม 12,857,900 บาท
รวม 12,857,900 บาท
รวม 12,857,900 บาท
จํานวน 673,000 บาท
จํานวน

202,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน 240,000 บาท
พื�อนําจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสังคมของพนักงานจ้างของเทศบาล ตามหนังสือสั�งการ
จํานวน  12  เดือน   ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานงบกลาง
เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ
จํานวน 8,706,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ    จํานวน  12  เดือน    ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานงบกลาง(ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 135)
เบี�ยยังชีพคนพิการ
จํานวน 2,006,400 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเบี�ยความพิการ    จํานวน  12  เดือน    ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานงบกลาง(ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 136)
เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จํานวน 120,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ในอัตราคนละ  500  บาท / เดือน  จํานวน  12  เดือน    ตั�งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป  แผนงานงบกลาง(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 135)
สํารองจ่าย
จํานวน 300,000 บาท
เพื�อนําจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นฉุกเฉิน  และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  หรืออื�น ๆ ที�จําเป็น  ตั�งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั�วไป  แผนงานงบกลาง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จํานวน 296,500 บาท
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ   
    ตั�งไว้  221,500  บาท
-เพื�อใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ�น โดยจ่ายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ที�ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาแห่งชาติ จํานวนสองปีงบประมาณ คือ
ปีงบประมาณ 2558 และ 2560 ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานงบกลาง"(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี�
(2561-2564) หน้าที� 136)
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  
        ตั�งไว้  50,000  บาท
  -เพื�อใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน   ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงาน
งบกลาง"(ตามแผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป(ี� 2561-2564) หน้าที� 136)
ค่าใช้จ่ายส่งเงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย     ตั�งไว้  25,000 บาท
-เพื�อใช้จ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล ตามหลักเกณฑ์การคํานวณในอัตราร้อยละเศษหนึ�งส่วนหก
(0.00167)ของรายรับจริงทุกประเภทของงบประมาณปีที�ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงิน
อดหนนทั�วไป เงินอดหนนเฉพาะกิจ แต่ทั�งนี�ต้องไม่เกินห้าแสนบาท  ตั�งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานงบ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.)
จํานวน 314,000 บาท
เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น(กบท.)ในอัตราร้อยละ 2 โดยคํานวณ
จากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ และเงินที�มีผู้
อุทิศให้ ตั�งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง

