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อาํเภอปะทวิ  จงัหวดัชุมพร
เทศบาลตาํบลปะทวิ

ประจาํปีงบประมาณ 2557

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 8,925,028.00 10,000,000.00 10,200,000.00

หมวดภาษีจดัสรร 12,095,607.41 11,974,000.00 12,304,000.00

หมวดรายไดจากทนุ 3,050.00 5,000.00 5,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 396,340.62 1,008,000.00 1,012,000.00

หมวดภาษีอากร 958,310.34 1,156,000.00 1,235,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 131,280.00 185,500.00 185,500.00

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ 790,774.83 915,500.00 1,140,600.00



















แผนงานงบกลาง 2,074,912

แผนงานการพาณิชย 784,280

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 565,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 675,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,146,910

แผนงานการศกึษา 4,789,110

แผนงานสาธารณสขุ 1,358,170

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 8,187,970

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 2,500,710

ขอ 2. เทศบญัญตั ิน้ีใหใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 26,082,062 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายท ั่วไป จายจากรายไดจดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 
26,082,062 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดดงัน้ี

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  อาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญตัิ

เทศบาล มาตรา 62 จงึตราเทศบญัญตัขิึน้ไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลและโดยอนุมตัขิอง นายอาํเภอปะทวิ  ปฏบิตัริาชการแทน  ผูวา
ราชการจงัหวดัชุมพร

ขอ 1. เทศบญัญตั ิน้ีเรียกวา เทศบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี 

ประกาศ ณ วนัที ่......................................................................

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตาํบลปะทวิมีหนาทีร่กัษาการใหเป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตาํบลปะทวิปฏบิตักิารเบกิจายเงนิงบประมาณทีไ่ดรบัอนุมตัใิหเป็นไปตามระเบียบการเบกิจายเงนิของ
เทศบาลตาํบล

(ลงนาม)..................................................

(...........................................................)

นายอาํเภอปะทวิ  ปฏบิตัริาชการแทน  ผวูาราชการจงัหวดัชุมพร

อนุมตั/ิเห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(........................................................)

นายกเทศมนตรีตาํบลปะทวิ
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อาํเภอ ปะทวิ   จงัหวดัชุมพร

เทศบาลตาํบลปะทวิ

ประจาํปีงบประมาณ  2557

- เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหกบัพนกังานจางตามภารกจิและพนกั
งานจงท ั่วไป  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 150,120 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิคาจางหรือคาตอบแทนใหกบัพนกังานจางตามภารกจิและ
พนกังานจางท ั่วไป  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
งานบรหิารท ั่วไป)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 518,880 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงปลดัเทศบาลและหวัหนาสาํนกัปลดัเทศบาล ต ัง้จาย
จากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 116,500 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวแกพนกังานเทศบาล ต ัง้จายจากเงนิราย
ได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 77,760 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเดือนรวมท ัง้ปรบัปรุงเงนิเดือนประจาํปีแกพนกังานเทศบาล   ต ัง้
จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 844,800 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ
สภา และสมาชกิสภาเทศบาล  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแนผงานบรหิารงาน
ท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 1,490,400 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนเลขานุการและทีป่รกึษานายกเทศมนตรี  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิารสวนตาํบล จาํนวน 198,720 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพเิศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ต ัง้
จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิรงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 120,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนประจาํตาํแหนงของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิาร
ท ั่วไป)

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก จาํนวน 120,000 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 695,520 บาท
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- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัทาํโครงการฯ เชน คาอาหารและเครือ่งดืม่  คา
วสัดุอปุกรณ คาโฆษณาประชาสมัพนัธ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

คาใชจายในการจดักจิกรรมวนัเทศบาล จาํนวน 5,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

1) คารบัรองในการตอนรบับุคคลเหรือคณะบุคคล                 ต ัง้ไว  70,000  
บาท 
      - เพือ่จายเป็นคาอาหารและเครือ่งดืม่ คาของขวญัของทีร่ะลกึ  คาพมิพเอกสาร 
คาใชจายทีเ่กีย่วเน่ืองในการเลี้ยงรบัรอง รวมท ัง้คาบรกิารและคาใชจายอืน่ ซึง่จาํ
เป็นตองจาย  เพือ่เป็นการตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคลทีม่านิเทศงาน ตรวจงาน 
เยีย่มชม หรือทศันศกึษาดูแงบาน ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบ
รหิรงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)
2) คาเล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทองถิน่ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  
ต ัง้ไว  20,000  บาท
      - เพือ่เจายเป็นคาอาหารและเครือ่งดืม่ คาอปุกรณเครือ่งใชทีเ่กีย่วเน่ืองในการ
เลี้ยงรบัรอง รวมท ัง้คาบรกิารอืน่ๆ ในการประชุมสภา  คณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีไ่ดรบัการแตงต ัง้ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร จาํนวน 90,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจางทาํสิง่ของ  คาโฆษณาเผยแพร  คาเย็บและเขาปกหนงัสอื คา
จางเหมาบรกิารตางๆ คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ฯลฯ ต ัง้ไว   42,000 
บาท  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่ว
ไป)
- เพือ่จายเป็นคาจางเหมาทาํความสะอาดอาคารสาํนกังานเทศบาล และอาคาร
ป องกนั  ต ัง้ไว  108,000 บาท  ต ัง้จายจากเงนิรายได   (ปรากฏในแผนงานบรหิาร
งานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 150,000 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาลใหกบัผูบรหิาร  พนกังานเทศบาล  ต ัง้
จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 30,000 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล ต ัง้จายจากเงนิราย
ได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเชาบานของพนกังานเทศบาล  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

คาเชาบาน จาํนวน 19,200 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือวนัหยุด  โดยมี
คาํส ั่งใหปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลและพนกังานจาง ตามระเบียบฯ ต ัง้จายจาก
เงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เชน เงนิรางวลัในการปฏบิตังิานของเจาหนาทีต่าํรวจหรืออืน่ๆ ต ัง้ไว  
68,000 บาท  
- เพือ่จายเป็นเงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ สาํหรบัการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตัริาชการของพนกังานเทศบาลและพนกังาน
จาง ประจาํปี 2557 ต ัง้ไว  68,080  บาท
- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบ  ต ัง้ไว  5,000 บาท
ท ัง้สามรายการ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
งานบรหิารท ั่วไป)

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 141,080 บาท
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- เพือ่จายเป็นคาแบตเตอรรี ่ ยางนอก  ยางใน  นอต  สกรู  หวัเทยีน  หมอน้ํารถ
ยนต ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  
งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ  หนิ  ดนิ  ทราย  ปูน  เหล็ก ไม ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุกอสราง จาํนวน 15,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุงานบานงานาครวั เชน ไมกวาด ถวย ชาม ชอน แกว 
กระจกเงา  ถุงใสขยะ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่ว
ไป  งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 15,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือแบตเตอรรี ่ อปุกรณเครือ่งขยายเสยีง ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุ
หนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังาน เชน กระดาษ  ดนิสอ  ปากกา  ยางลบ  สมุดประวตั ิ
แบบพมิพตางๆ ตรายาง ธงชาต ิ น้ําดืม่  ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 70,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาซอมแซมครุภณัฑและสิง่กอสราง ตลอดจนทรพัยสนิ
อืน่ๆ เชน เครือ่งคอมพวิเตอร  โตะเกาอี ้ เครือ่งถายเอกสาร เครือ่งแฟ็กซ ฯลฯ ต ัง้
จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายตางๆ เชน คาพระบรมฉายาลกัษณ  คาธงชาต ิ ธงตราสญั
ญลกัษณ ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
งานบรหิารท ั่วไป)

โครงการเตรียมและรบัเสด็จในโอกาสตาง ๆ จาํนวน 40,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในวนัสาํคญัตางๆ ทีร่ฐับาลกาํหนดขึน้เป็นกรณีพเิศษ เชน 
คาวสัดุอปุกรณ  คาเอกสาร  คาโฆษณาประชาสมัพนัธ  คาป าย ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

โครงการจดังานวนัสาํคญัของชาตเิป็นกรณีพเิศษ จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัจางทาํพวงมาลาในวนัปิยะมหาราช  ต ัง้จายจากเงนิรายได 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

คาพวงมาลยั ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จาํนวน 1,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมฯ เชน คาตอบแทนวทิยากร  คาอาหารและ
เครือ่งดืม่ คาวสัดุอปุกรณ คาป าย คาโฆษณาประชาสมัพนัธ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิราย
ได(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

คาใชจายในโครงการฝึกอบรมสงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมของเจาหนาทีท่องถิน่ จาํนวน 150,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการประชาสมัพนัธ  คาเชาตไูปรษณีย คาวสัดุอปุกรณ
ตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
งานบรหิารท ั่วไป)

คาใชจายในโครงการป องกนัการทุจรติและการแกไขปญัหายาเสพตดิของเทศบาลตาํบล
ปะทวิ จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวสัดอุปุกรณ คาโฆษณาประชา
สมัพนัธ  คาเอกสาร คาป าย ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผน
งานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

คาใชจายในโครงการปกป องสถาบนัสาํคญัของชาตเิพือ่เสรมิสรางความสมานฉนัท จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเชาพ้ืนทีก่ารจดัเก็บขอมูลของเว็บไซต ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

คาใชจายในการพฒันาระบบเว็บไซดของเทศบาลตาํบลปะทวิ จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร (คาเบี้ยเลี้ยงเดนิ
ทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั) คาของขวญั ของรางวลั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 150,000 บาท
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-เพือ่ทาํการปรบัปรุงซุมเฉลมิพระเกียรตดิวยไฟเบอร (ตามแบบทีก่าํหนด) ต ัง้จาย
จากเงนิรายได(ปรากฏในแผนงานการบรหิารท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

โครงการปรบัปรุงซุมเฉลมิพระเกยีรติ จาํนวน 622,000 บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปการ

- เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงรถยนต และครุภณัฑอืน่ๆ ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาบรกิารทางดานโทรคมนาคม คาบาํรุงรกัษาสาย คาบรกิารตดิต ัง้ 
อืน่ๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิาร
ท ั่วไป)

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาบรกิารทางไปรษณีย พสัดุ โทรเลข ธนาณตั ิคาจดัซ้ือดวงตรา
ไปรษณียยากร ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  
งานบรหิารท ั่วไป)

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาโทรศพัทตางจงัหวดั ภายในจงัหวดั คาสงโทรสาร ตลอดจนคาบาํรุง
รกัษาสาย คาบรกิารตดิต ัง้ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได   ปรากฏในแผนงานบรหิาร
งานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 25,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาทีใ่ชในราชการของสาํนกังานเทศบาลฯ อาคารป องกนัฯ 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่ว
ไป)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 120,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าทีใ่ชในราชการของสาํนกังานเทศบาลฯ อาคารป องกนัฯ ศูนย
บรกิารประชาชนและนกัทองเทีย่ว ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผน
งานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

คาไฟฟ า จาํนวน 300,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคามเิตอรน้ํา มเิตอรไฟฟ า หวัเชือ่มเปิด-ปิดแกส ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุอืน่ จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาหมกึพมิพ  เครือ่งบนัทกึขอมูล  อปุกรณเครือ่งคอมพวิเตอร  ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคากระดาษโปสเตอร  ส ี พูกนั  แผนซีดี  การลาง-อดั-ขยายภาพ ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่ว
ไป)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาพนัธุไม  ดนิ  ป ุย  ยาฆาแมลง ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุการเกษตร จาํนวน 15,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ เชน  น้ํามนัเบนิซลิ  น้ํามนัดีเซล  น้ํามนั
เครือ่ง   น้ํามนัจารบี ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่ว
ไป  งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 100,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจางทาํสิง่ของ คาโฆษณาเผยแพร คาเย็บหนงัสอืเขาปกหนงัสอื คา
จางเหมาบรกิาร คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุน
ท ั่วไป (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาลของพนกังานเทศบาล ต ัง้จายจากเงนิราย
ได (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานอกเวลาราชการหรือวนัหยุดราชการ โดยมี
คาํส ั่งใหปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล และพนกังานจาง ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิราย
ได (ปรากฎในแผนงาบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือ-จดัจาง คณะกรรมการตรวจงานจาง 
และผูควบคมุงานกอสราง ต ัง้ไว 15,000 บาท เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ สาํหรบัผลการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตัริาชการของ
พนกังานจางเทศบาล ลูกจางประจาํ และพนกังานจาง ประจาํปี 2557 ต ัง้ไว 
40,970 บาท ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
งานบรหิารงานคลงั)

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 55,970 บาท

เพือ่จายเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวแกพนกังานจาง ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปราก
ฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 64,800 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาจางหรือคาตอบแทนใหแกพนกังานจางตามภารกจิและพนกังาน
จางท ั่วไป ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิาร
งานคลงั)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 298,320 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงของพนกังานเทศบาล ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปราก
ฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 73,500 บาท

เพือ่จายเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวแกพนกังานเทศบาล ต ัง้จายจากเงนิรายได 
(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 78,480 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนพรอมท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจาํปีใหแกพนกังานเทศบาล 
จาํนวน 3 อตัรา ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
งานบรหิารงานคลงั)

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 529,920 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิอดุหนุนโครงการจดักจิกรรมงานรฐัพธิีอาํเภอปะทวิ  อดุหนุนให
กบัทีว่าการอาํเภอปะทวิ ท ัง้น้ี จะดาํเนินการเบกิจายไดตอเมือ่ไดรบัความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการฯ แลว ตามหนงัสอืที ่มท 0808.2/6200 ลงวนัที ่30 ม.ิย. 
53  ต ัง้จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่ว
ไป)

เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 20,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือป ายประชาสมัพนัธแบบป ายไฟวิง่ (LED TEST MOVING) 
มีรายละเอยีดดงัน้ี
-ขนาดไมนอยกวา 80x288 เซนตเิมตร ใชหลอดไฟ LED แสดงผลไมนอยกวา 1 
ส ี

โครงการจดัซ้ือป ายประชาสมัพนัธแบบป ายไฟวิง่ (LED TEXT MOVING) จาํนวน 100,000 บาท

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

เพือ่จายเป็นคาบรกิารทางไปรษณีย พสัดุ โทรเลข ธนาณตั ิคาจดัซ้ือดวงตรา
ไปรษณียยากร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฎในแผนงานบรหิารท ั่วไป 
งานบรหิารงานคลงั)

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาแผนบนัทกึขอมูล หมกึพมิพ อปุกรณเครือ่งคอมพวิเตอร หวัพมิพ
สาํหรบัเครือ่งพมิพ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
งานบรหิารงานคลงั)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระดาษโปสเตอร ส ีพูกนั แผนซีด ีการลาง-อดั-ขยายภาพ ฯลฯ ต ัง้
จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงาน
คลงั)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 3,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ เชน น้ํามนัดเีซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนั
เครือ่ง น้ํามนัจารบี ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
งานบรหิารงานคลงั)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 8,000 บาท

เพือ่จายเป็นแบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สายไมล นอต สกรู หวัเทยีน ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังาน เชน กระดาษ ดนิสอ ปากกา กระดาษคารบอน น้ํายา
ลบคาํผดิ แบบพมิพตาง ๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฎในแผน
งานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑและทรพัยสนิอืน่ ๆ เชน เครือ่ง
คอมพวิเตอร รถจกัรยานยนต เครือ่งถายเอกสาร โตะเกาอ้ี ฯลฯ ต ัง้จายจาเงนิอดุ
หนุนท ั่วไป (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัทาํดครงการผูชาํระภาษีดีเดน เชน คาของขวญั เงนิรางวลั คา
อาหารเครือ่งดืม่ คาเอกสาร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได  (ปรากฎในแผนงานบรหิาร
งานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

โครงการผูชาํระภาษีดเีดน จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัทาํโครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษี เชน คากระดาษ คาถายเอกสาร 
คาวสัดุ-อปุกรณตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฎใน
แผนงานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

โครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษี จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร (คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่
พกั) คาของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั คาพวงมาลยั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได 
(ปรากฎในแผนงานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 80,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ



วนัทีพ่มิพ : 27/11/2556  09:28:06 หนา : 7/25

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัทาํโครงการฯ เชน คาวารสารประชาสมัพนัธ  คา
จดัทาํป าย  คาอาหารและเครือ่งดืม่ คาวสัดอุปุกรณทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่ว
กบัการรกัษาความสงบภายใน)

คาใชจายในการจดัทาํโครงการป องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ จาํนวน 23,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- เพือ่จายเป็นคาจางทาํสิง่ของ คาโฆษณาและเผยแพร  คาเย็บและเขาปกหนงัสอื  
คาจางเหมาบรกิาร  คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการ
รกัษาความสงบภายใน)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 15,000 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาลใหกบัพนกังานเทศบาลและลูกจาง
ประจาํ  ต ัง้จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือวนัหยุดโดยมีคาํส ั่ง
ใหปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลและพนกังานจางตามระเบียบฯ ต ัง้จายจากเงนิ
รายได  (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการ
รกัษาความสงบภายใน)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เชน เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีเพเิศษ สาํหรบัการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตัริาชการของพนกังานเทศบาล ลูกจางประจาํ 
และพนกังานจาง ประจาํปี 2557  ต ัง้จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผนงานรกัษา
ความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 67,470 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหกบัพนกังานจาง  ต ัง้จายจากเงนิราย
ได   (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการ
รกัษาความสงบภายใน)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 188,040 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิคาจางหรือคาตอบแทนใหกบัพนกังานจางตามภารกจิและ
พนกังานจางท ั่วไป  ต ัง้จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภาย
ใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 465,360 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิคาจาง พรอมท ัง้เงนิปรบัปรุงคาจางประจาํใหแกลูกจางประจาํ  ต ัง้
จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 188,640 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเดือนรวมท ัง้ปรบัปรุงเงนิเดือนประจาํปีใหแกพนกังานเทศบาล  
ต ัง้จายจากเงนิรายได   (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่ว
ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 155,640 บาท

-สามารถแสดงขอความ ทีป่ระกอบดวยอกัษรภาษาไทย และภาษาองักฤษ ตวัเลขใน
รูปแบบ From ทีแ่ตงตางกนัในเวลาเดยีวกนัได
-สามารถต ัง้เวลาเปิด-ปิด และต ัง้เวลาการแสดงขอความลวงหนาได ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั)
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- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือพนัธุไม ดนิ ป ุย ยาฆาแมลง ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษา
ความสงบภายใน)

วสัดุการเกษตร จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคายาสามญัประจาํบานและอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการ
รกัษาความสงบภายใน)

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่  เชน น้ํามนัดีเซล น้ํามยัแบนซลิ น้ํามนั
เครือ่ง น้ํามนัจารบี ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานรกัษา
ความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 150,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาแบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สายไมล นอต สกรู หวัเทยีน หมอน้ํา 
รถยนต ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภาย
ใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุกอสราง เชน อฐิ หนิ ดนิ ทราย ปูน เหล็ก ไม ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

วสัดุกอสราง จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือแบตเตอรีเ่ครือ่งรบั-สงวทิยุ อปุกรณเครือ่งขยายเสียง ฯลฯ ต ัง้
จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 30,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังาน เชน กระดาษ ดนิสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคาํผดิ 
แบบพมิพตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภาย
ใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑและทรพัยสนิอืน่ๆ เชน เครือ่ง
คอมพวิเตอร โตะ เกาอี ้ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
รกัษาความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน ควารสารประชาสมัพนัธ  คาจดัทาํป าย  
คาอาหารและเครือ่งดืม่  คาวทิยากร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป(ปรากฏใน
แผนงานรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภาย
ใน)

คาใชจายในโครงการฝึกซอมแผนป องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลประจาํปี จาํนวน 30,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุกอสราง  คาตอบแทน  คาวสัดุไฟฟ า และเงนิชวยเหลืออืน่ๆ 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน  
งานบรหิารท ั่วไกยวกบัการรกัษาความสงบภายใน)

คาใชจายในโครงการชวยเหลือผูประสบภยัภายในเขตเทศบาล จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเดนิทางไปราชราชการในราชอาณาจกัร (คาเบ้ียเล้ียงเดนิทาง คา
พาหนะ  คาเชาทีพ่กั)  คาของขวญั ของรางวลั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษา
ความสงบภายใน)

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวารสารประชาสมัพนัธ  คาจดัทาํป าย  
คาอาหารและเครือ่งดืม่  คาวทิยากร  คาวสัดุอปุกรณทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่ว
กบัการรกัษาความสงบภายใน)

คาใชจายในการจดัทาํโครงการฝึกอบรมการป องกนัและระงบัอคัคภียัในสถานศกึษา จาํนวน 50,000 บาท
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- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เชน เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ สาํหรบัการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล การปฏบิตัริาชการของพนกังานเทศบาล ประจาํปี 
2557 ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งาน
เทศกจิ)

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 12,840 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวแกพนกังานเทศบาล  ต ัง้จายจากเงนิราย
ได (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 29,640 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเดือนรวมท ัง้ปรบัปรุงเงนิเดือนประจาํปีใหแกพนกังานเทศบาล  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ)

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 154,080 บาท

- เพือ่จายเป็นคาซอมบาํรุงและปรบัปรุงครุภณัฑ เชน รถบรรทุกน้ํา รถดบัเพลงิ ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จาํนวน 200,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือกลองถายภาพน่ิงระบบดจิติอล  ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

โครงการจดัซ้ือกลองถายภาพน่ิงระบบดจิติอล จาํนวน 15,000 บาท

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือตูเก็บเอกสารไมมีบานเลือ่น ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิาร
ท ั่วไกยวกบัการรกัษาความสงบภายใน)

โครงการจดัซ้ือตูเก็บเอกสาร จาํนวน 15,000 บาท

ครุภณัฑสาํนกังาน

- เพือ่จายเป็นคาหวัฉีดดบัเพลงิ ทอแยกสาย วาลวเปิด-ปิดน้ําดบัเพลงิ ถงัเคมีดบั
เพลงิ อปุกรณเครือ่งปั้มน้ํา ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานรกัษา
ความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

วสัดุอืน่ จาํนวน 200,000 บาท

- เพือ่จายเป็นวสัดุคอมพวิเตอร เชน ตวับนัทกึขอมูล หมกึพมิพ อปุกรณเครือ่ง
คอมพวิเตอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบ
ภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเสือ้ กางเกง ชุดดบัเพลงิ รองเทา ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได 
(ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษา
ความสงบภายใน)

วสัดุเครือ่งแตงกาย จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคากระดาษโปสเตอร ส ีพูกนั แผนซีดี ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่ว
ไป (ปรากฏในแนผงานรกัษาความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษา
ความสงบภายใน)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 5,000 บาท
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- เพือ่จายเป็นคากระดาษโปสเตอร ส ีพูกนั แผนซีดี ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่ว
ไป  (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุการเกษตร เชน พนัธุไม ป ุย ดนิ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ)

วสัดุการเกษตร จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่  เชน  น้ํามนัเบนซลิ  น้ํามนัเครือ่ง  
น้ํามนัจารบี ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได  4,730 บาท  ต ัง้จายจากอดุหนุนท ั่วไป  
1,270 บาท(ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 6,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุกอสราง เชน อฐิ หนิ ดนิ ทราย ปูน เหล็ก ไม ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ)

วสัดุกอสราง จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังาน เชน กระดาษ ดนิสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคาํผดิ 
กรวยจราจร แบบพมิพตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ)

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 25,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมาครุภณัฑและทรพัยสนิอืน่ๆ เชน เครือ่ง
ทาํน้ําเย็น  โตะเกาอี ้ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ
รกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัทาํโครงการฯ เชน คาอาหารและเครือ่งดืม่ คา
เอกสาร คาวสัดุอปุกรณตางๆ คาวทิยากร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ)

โครงการใหความรูเกีย่วกบักฎหมายในชีวติประจาํวนัเบ้ืองตนและกฎหมายเกีย่วกบั
ความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจาง คาวสัด ุคาป ายสญัญลกัษณตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ)

โครงการปรบัปรุงและจดัระเบยีบพ้ืนทีผ่อนผนั จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัทาํโครงการฯ เชน คาจางแรงงาน คาเอกสาร คา
วสัดุอปุกรณ คาจางเหมา ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน งานเทศกจิ)

โครงการปรบัปรุงภูมทิศันบรเิวณศูนยบรกิารประชาชนและนกัทองเทีย่วชวงเทศบาลปี
ใหม จาํนวน 30,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร (คาเบี้ยเลี้ยงเดนิ
ทาง  คาพาหนะ  คาทีพ่กั) คาของขวญั ของรางวลั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได 
(ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ)

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- เพือ่จายเป็นคาจางทาํสิง่ของ  คาโฆษณาเผยแพร  คาเย็บและเขาปกหนงัสอื คา
จางเหมาบรกิาร คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 30,000 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาลใหกบัพนกังานเทศบาลและลูกจาง
ประจาํ  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งาน
เทศกจิ)

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือวนัหยุดโดยมีคาํส ั่ง
ใหปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลและพนกังานจางตามระเบียบฯ  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 15,000 บาท
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- เพือ่จายเป็นคาจางหรือคาตอบแทนใหกบัพนกังานจางตามภารกจิและพนกังาน
จางท ั่วไป  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแนผงานการศกึษา  งานระดบักอนวนั
เรียนและประถมศกึษา)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 72,040 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตวับนัทกึขอมูล  หมกึพมิพ  วสัดุอปุกรณเครือ่งคอมพวิเตอร ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่ว
กบัการศกึษา)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 25,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคากระดาษโปสเตอร ส ีพูกนั แผนซีดี ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังาน เชน กระดาษ ดนิสอ ปากกา ยางลบ แบบพมิพตางๆ 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา)

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 12,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑและทรพัยสนิอืน่ๆ เชน เครือ่ง
คอมพวิเตอร  โตะ  เกาอี ้ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจางทาํสิง่ของ คาโฆษณาเผยแพร คาเย็บและเขาปกหนงัสอื คาจาง
เหมาบรกิาร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เชน เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ สาํหรบัการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล การปฏบิตัริาชการของพนกัจางตามภารกจิ ประจาํปี 
2557 ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่ว
กบัการศกึษา)

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 6,050 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหกบัพนกังานจางตามภารกจิ  ต ัง้จาย
จากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 35,400 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิคาจางหรือคาตอบแทนใหกบัพนกังานจางตามภารกจิ  ต ัง้จายจาก
เงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 72,600 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเดือนรวมท ัง้ปรบัปรุงเงนิเดือนประจาํปีใหแกพนกังานเทศบาล  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการ
ศกึษา)

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 126,120 บาท
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- เพือ่จายเป็นคาวสัดุเครือ่งปรุงตางๆ สาํหรบัสงเสรมิไอโอดีในเด็กเล็ก เชน น้ําปลา
ผสมไอโอดีน  เกลือไอโอดดี  ซอสผสมไอโอดีน ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถมศกึษา)

โครงการเพิม่ไอโอดีน เพิม่ไอควิ และอีควิ จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเชาเหมารถ  คาอาหารและเครือ่งดืม่  คาป าย  คาวสัดอุปุกรณตางๆ 
ทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งาน
ระดบักอนวนัเรียนและประถมศกึษา)

โครงการทศันศกึษาแหลงเรียนรูนอกสถานทีข่องศูนยพฒันาเด็กเล็กบานบางสน จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัทาํโครงการฯ เชน คาจดัสถานที ่ คาอาหารและ
เครือ่งดืม่ คาวสัดุอปุกรณตางๆ คาป าย ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถมศกึษา)

โครงการกาวแรกของความสาํเร็จ จาํนวน 40,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวดัสอุุปกรณ  คาตอบแทนวทิยากร  
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนั
เรียนและประถมศกึษา)

โครงการ English for kids จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร (คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั)  คาของขวญั ของรางวลั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการศกึษา งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา)

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมวนัพอ  วนัแม  กจิกรรมทางศาสนา  และ
อืน่ๆ ฯลฯ  เชน คาอาหารและเครือ่งดืม่  คาป าย  คาวสัดุอปุกรณทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้
จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบักอนวยัเรียน
และประถมศกึษา)

คาใชจายในการจดัทาํโครงการศูนยพฒันาเด็กเล็กเทดิไทองคราชนั จาํนวน 15,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- เพือ่จายเป็นคาจางเหมาทาํความสะอาดศูนยพฒันาเด็กเล็กบานบางสน เชน ตดั
หญาพรอมท ัง้ตกแตงตนไมภายนอกอาคาร  กวาดภายนอกและภายในอาคาร 
พรอมท ัง้ทาํความสะอาดหองน้ํา ฯลฯ  ต ัง้ไว  108,000  บาท  ต ัง้จายจากเงนิอดุ
หนุนท ั่วไป (ปรากฏในแนผงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถม
ศกึษา)
- เพือ่จายเป็นคาจางทาํสิง่ของ คาโฆษณาเผยแพร  คาจางเหมาบรกิาร ฯลฯ ต ัง้ไว  
10,000 บาท  ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแนผงานการศกึษา  งาน
ระดบักอนวนัเรียนและประถมศกึษา)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 118,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบีิตงิานนอกเวลาราชการหรือวนัหยุด โดยมีคาํส ั่ง
ใหปฏบิตังิานตามระเบียบฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแนผงานการศกึษา  
งานระดบักอนวนัเรียนและประถมศกึษา)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เชน เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ สาํหรบัการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตัริาชการของพนกังาจาง ประจาํปี 2557 ต ัง้
จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแนผงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและ
ประถมศกึษา)

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 31,640 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหกบัพนกังานจางตามภารกจิ  ต ัง้จาย
จากเงนิรายได  (ปรากฏในแนผงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถม
ศกึษา)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 40,000 บาท
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- เพือ่จายเป็นคาพนัธุไม ดนิ ป ุย ยาฆาแมลง ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถมศกึษา)

วสัดุการเกษตร จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือยาสามญัประจาํบานและอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุ
หนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถม
ศกึษา)

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ หนิ ดนิ ปูน ทราย เหล็ก ไม ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถมศกึษา)

วสัดุกอสราง จาํนวน 10,000 บาท

1) เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) ใหแกเด็กนกัเรียนของศูนยพฒันาเด็ก
เล็กบานบางสน  จาํนวน 71 คนๆ ละ 7 บาท  จาํนวน 280 วนั  ต ัง้ไว 139,160  
บาท ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนั
เรียนและประถมศกึษา)
2) เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) ใหแกเด็กนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทวิ  
จาํนวน 554 คนๆ ละ 7 บาท จาํนวน 260 วนั  ต ัง้ไว 1,008,280 บาท  ต ัง้จายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและ
ประถมศกึษา)

คาอาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 1,147,440 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือไมกวาด ไมถูพ้ืน ถวย ชาม ชอน แกว น้ํายาตางๆ ฯลฯ ต ัง้
จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบักอนวยัเรียน
และประถมศกึษา)

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือแบตเตอรี ่หลอดไฟ  อปุกรณไฟ ทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบักอนวยัเรียนและประถม
ศกึษา)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังาน เชน กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ และพมิพตางๆ 
น้ําดืม่ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบั
กอนวยัเรียนและประถมศกึษา)

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาบาํรุงหรือซอมแซมครุภณัฑและทรพัยสนิอืน่ๆ เชน เครือ่ง
คอมพวิเตอร  โตะ  เกาอี ้ เครือ่งเลนตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถมศกึษา)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 25,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมตางๆ เชน กจิกรรมเยีย่มบานหนู  กจิกร
รมสนืสานภูมปิญัญาทองถิน่  กจิกรรมเลานิทานใหนองฟงั ฯลน ไดแกคา วสัดุ
อปุกรณตางๆ  คาวสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ ฯลฯ   ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถมศกึษา)

โครงการสายใยแหงรกั จาํนวน 7,500 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจางประกอบอาหารกลางวนัสาํหรบัเด็กเล็กของศนูยพฒันาเด็กเล็ก
บานบางสน  จาํนวน 71 คน ๆ ละ 20/วนั  จาํนวน 246 วนั ต ัง้แตวนัที ่ 1  ตุลาคม  
2556ถงึ 30 กนัยายน 2557 (เวนวนัหยุดราชการ)  ต ัง้ไว  349,320 บาท ต ัง้จาย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวยัเรียนและ
ประถมศกึษา)
- เพือ่จายเป็นคาพฒันาบุคลากรทางการศกึษา  ต ัง้ไว  20,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวยัเรียนและประถม
ศกึษา)

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 369,320 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมเพือ่สงเสรมิพฒันาการของเด็กไดแก 
กจิกรรมหนูนอยแอโรบคิ  กจิกรรมปลกัผกัสวนครวัดวยตวัหนู  กจิกรรมพานองเขา
วดั  กจิกรรมทาํขนมไทย ฯลฯ  เป็นคาวสัดุอปุกรณตางๆ คาพนัธุผกั พนัธุพืช ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียน
และประถมศกึษา)

โครงการสงเสรมิพฒันการของเด็กเล็ก จาํนวน 10,000 บาท
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1) เพือ่จายเป็นเงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัของเด็กนกัเรียนใหแกโรงเรียน
อนุบาลปะทวิ (บางสนพพิธิราษฎรบาํรุง) จาํนวน  554 คนๆ ละ 20/วนั ภาคการ
ศกึษาที ่2/2556  เป็นเงนิ  1,108,000 บาท  ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถมศกึษา)
2) เพือ่จายเป็นเงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัของเด็กนกัเรียนใหแกโรงเรียน
อนุบาลปะทวิ (บางสนพพิธิราษฎรบาํรุง) จาํนวน  554 คนๆ ละ 20/วนั ภาคการ
ศกึษาที1่/2557  เป็นเงนิ  1,108,000 บาท  ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถมศกึษา)
3) เพือ่จายเป็นเงนิอดุหนุนโครงการแยกขยะอนุรกัษืสิง่แวดลอม  ใหแก โรงเรียน
อนบาลปะทวิ (บางสนพพิธิราษฎรบาํรุง) เป็นเงนิ 48,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิอดุ
หนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถม
ศกึษา)
4) เพือ่จายเป็นเงนิอดุหนุนโครงการกจิกรรมเปิดบานคณุธรรมโรงเรยีนดศีรตีาํบล 
ใหแก โรงเรียนอนบาลปะทวิ (บางสนพพิธิราษฎรบาํรุง) เป็นเงนิ 30,000 บาท ต ัง้
จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียน
และประถมศกึษา)
5) เพือ่จายเป็นเงนิอดุหนุนโครงการเขาคายคณุธรรม-จรยิธรรมนกัเรียน ใหแก 
โรงเรียนอนบาลปะทวิ (บางสนพพิธิราษฎรบาํรุง) เป็นเงนิ 50,000 บาท ต ัง้จาย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและ
ประถมศกึษา)

เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 2,344,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจางทาสอีาคารและร ัว้ของศูนยพฒันาเด็กเล็ก ตลอดจนปรบัปรุง
หองน้ํา  ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบั
กอนวนัเรียนและประถมศกึษา)

โครงการปรบัปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็กบานบางสน จาํนวน 100,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

- เพือ่จายเป็นคาโทรศพัทภายในจงัหวดั คาบาํรุงรกัษา คาบรกิารตางๆ ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถม
ศกึษา)

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 2,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาทีใ่ชในศูนยพฒันาเด็กเล็กฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถมศกึษา)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าทีใ่ชในศูนยพฒันาเด็กเล็กฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถมศกึษา)

คาไฟฟ า จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาอปุกรณบนัทกึขอมูล  หมกึพมิพ วสัดอุปุกรณเครือ่งคอมพวิเตอร 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนั
เรียนและประถมศกึษา)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 15,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุกีฬาสาํหรบัเด็กเล็ก ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียนและประถมศกึษา)

วสัดุกีฬา จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคากระดาษโปสเตอร ส ีพูกนั แผนซีด ีการลาง-อดั-ขยายภาพ ฯลฯ ต ัง้
จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอนวนัเรียน
และประถมศกึษา)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 10,000 บาท
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- เพือ่จายเป็นคาเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร (คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั) คาของรางวลั  หรือเงนิรางวลั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 50,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- เพือ่จายเป็นเงนิคาจางทาํสิง่ของ คาจางเหมาบรกิาร  คาเชาทีร่าชพสัด ุคาโฆษณา
เผยแพร  คาเย็บหนงัสอืเขาปกหนงัสอื ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาลใหกบัพนกังานเทศบาล  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิคาการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล  ต ัง้จายจากเงนิรายได 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเชาบานของพนกังานเทศบาล  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

คาเชาบาน จาํนวน 19,200 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือวนัหยดุโดยมีคาํส ั่ง
ใหปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลและพนกังานจางตามระเบียบฯ ต ัง้จายจากเงนิ
รายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ เชน เงนิประโยนชตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  สาํหรบัการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตัริาชการของพนกังานเทศบาล  พนกังานจาง  
ประจาํปี 2557  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 44,430 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหกบัพนกังานจาง  ต ัง้จายจากเงนิราย
ได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 35,400 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิคาจางหรือคาตอบแทนใหกบัพนกังานจางตามภารกจิ  ต ัง้จายจาก
เงนิรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 72,600 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงของพนกังานเทศบาล  ต ัง้จายจากเงนิรายได 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 73,500 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การกครองชีพช ั่วคราวแกพนกังานเทศบาล  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 78,480 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเดือนรวมท ัง้ปรบัปรุงเงนิเดือนประจาํปีใหแกพนกังานเทศบาล  
ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ)

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 460,560 บาท
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- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาอาหารและเครือ่งดืม่ คาตอบแทน
วทิยากร คาวสัดุอปุกรณตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในผนงาน
สาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่)

โครงการป องกนัแกไขปญัหายาเสพตดิภายในเขตเทศบาล จาํนวน 60,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาพนัธุไม คาป ุย  ดนิ และวสัดุอปุกรณที่
เกีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในผนงานสาธารณสขุ 
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่)

โครงการทองถิน่ไทย รวมใจภกัดิ ์รกัพ้ืนทีส่เีขียว จาํนวน 15,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัทาํโครงการฯ เชน คาอาหารและเครือ่งดืม่ คาวสัดุ
อปุกรณทีเ่กีย่วของ คาเอกสารประชาสมัพนัธ  คาป ายรณรงคประชาสมัพนัธตางๆ 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสขุอืน่)

โครงการจดักจิกรรมเนื่องในวนสาํคญัดานสาธารณสขุฯ จาํนวน 25,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาโฆษณาประชาสมัพนัะ คาวสัดุ
อปุกรณตางๆ คาน้ํายาตางๆ  ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่)

โครงการควบคมุโรคไขเลือดออก และกาํจดัแมลงวนั แมลงสาบ หนู ยุง และสตัวนําโรค
ตางๆ จาํนวน 60,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- เพือ่จายเป็นคาบรกิารทางไปรษณีย  พสัด ุ ธนาณตั ิ คาจดัซ้ือดวงตราไปรษณียยา
กร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 2,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตวับนัทกึขอมูล หมกึพมิพ อปุกรณเครือ่งคอมพวิเตอร ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 25,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคากระดาษโปสเตอร  ส ี พูกนั  แผนซีดี  การลาง-อดั-ขยายภาพ ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัสาธารณสขุ)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 7,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาพนัธุไม ดนิ ป ุย ยาฆาแมลง ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

วสัดุการเกษตร จาํนวน 30,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคายาสามญัประจาํบาน หรือยาอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิอดุ
หนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังาน เชน กระดาษ ดนิสอ ปากกา  ยางลบ กระดาษ
คารบอน น้ํายาลบคาํผดิ  แบบพมิพตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 15,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑและทรพัยสนิอืน่ๆ เชน เครือ่ง
คอมพวิเตอร  รถจกัรยานยนต ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)ท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 10,000 บาท
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- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือวนัหยุดโดยมีคาํส ั่ง
ใหปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลและพนกังานจางตามระเบียบฯ  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เชน เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ สาํหรบัการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล การปฏบิตัริาชการของพนกังานเทศบาลและพนกังาน
จาง ประจาํปี 2557 ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 56,460 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหกบัพนกังานจาง  ต ัง้จายจากเงนิราย
ได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 85,320 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจางหรือคตอบแทนใหกบัพนกังานจางตามภารกจิและพนกังานจาง
ท ั่วไป  ต ัง้จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่ว
ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 254,280 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงของพนกังานเทศบาล  ต ัง้จายจากเงนิรายได 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 73,500 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวแกพนกังานเทศบาล  ต ัง้จายจากเงนิราย
ได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 7,980 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเดือนรวมท ัง้ปรบัปรุงเงนิเดือนประจาํปีใหแกพนกังานเทศบาล ต ัง้
จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแนผงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
เคหะและชุมชน)

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 423,240 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาตอบแทนผูนําเตน  คาวสัดอุปุกรณ
ตางๆ คาซอมแซมอปุกรณทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในผนงาน
สาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่)

โครงการออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพ จาํนวน 45,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาอาหารและเครือ่งดืม่ คาตอบแทน
วทิยากร คาวสัดุอปุกรณทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน
ผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่)

โครงการอบรมผูประกอบการ จาํนวน 25,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัทาํโครงการฯ เชน คาอาหารและเครือ่งดืม่  คา
ตอบแทนวทิยากร  คาวสัดุอุปกรณทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่)

โครงการใหความรูเกีย่วกบัการคมุครองผูบรโิคและประชาสมัพนัธเรือ่งโรคตดิตอหรือ
โรคทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั จาํนวน 40,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาโฆษณาประชาสมัพนูัธ  คาวคัซีน คา
ใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในผนงาน
สาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่)

โครงการป องกนัโรคพษิสนุขับาและควบคมุการเพิม่ปรมิาณสนุขัและแมว จาํนวน 60,000 บาท
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- เพือ่จายเป็นคาแผนบนัทกึขอมูล หมกึพมิพ อปุกรณเครือ่งคอมพวิเตอร  หวัพมิพ  
สาํหรบัเครือ่งพมิพ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 25,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคากระดาษโปสเตอร  ส ี พูกนั  ฟิลม  วีดโีอ  แผนซีดี  การลาง-อดั-
ขยาย ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลีน่ เชน น้ํามนัดเีซล น้ํามนัเบนซลิ น้ํามนั
เครือ่ง น้ํามนัจารบี ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 7,200 บาท

- เพือ่จายเป็นคาแบตเตอรรี ่ยางนอก ยางใน สายไมล นอต สกรู หวัเทยีน ฯลฯ ต ัง้
จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือหนิ  ปูน  ทราย  เหล็ก  ไม ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

วสัดุกอสราง จาํนวน 80,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือสายไฟฟ า ปล ัก๊ไฟ หลอดไฟ ขาหลอดฟูออเรสเซนต  ฯลฯ ต ัง้
จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุสาํนกังาน เชน กระดาษ ดนิสอ ปากกา กระดาษคารบอน 
น้ํายาลบคาํผดิ สมุดประวตั ิแบบพมิพตางๆ ตรายาง ธงชาต ิน้ําดืม่ เกาอี ้ฯลฯ ต ัง้
จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑและทรพัยสนิอืน่ๆ เชน เครือ่ง
พมิพดีด โตะ เกาอี ้เครือ่งคอมพวิเตอร เครือ่งปรบัอากาศ รถจกัรยานยนต ฯลฯ ต ัง้
จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 30,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร (คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั) คาของขวญั ของรางวลั  ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- เพือ่จายเป็นคาจางทาํสิง่ของ คาโฆษณษประชาสมัพนัธ คาเย็บหนงัสอืเขาปก
หนงัสอื คาจางเหมาบรกิาร คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  ต ัง้จายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
เคหะและชุมชน)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 80,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคารกัษาพยาบาลใหกบัพนกังานเทศบาล  ต ัง้จายจากเงนิรายได 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาการศกึษาบุตรของพนกังานเทศบาล  ต ัง้จายจากเงนิรายได 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 25,000 บาท
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- เพือ่จายเป็นคาซอมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล เชน ถนน ทอ
ระบายน้ํา ป ายเตอืน ป ายแนะนํา ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ าและถนน)

คาบาํรุงรกัษาระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล จาํนวน 100,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

- เพือ่จายเป็นคาเสือ้  กางเกง  หมวด  รองเทา ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ าและถนน)

วสัดุเครือ่งแตงกาย จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่  เชน น้ํามนัดีเซล  น้ํามนัเบนซลิ  น้ํามนั
เครือ่ง  น้ํามนัจารบี  ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ าและถนน)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 30,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาแบตเตอรี ่ ยางนอก  ยางใน  สายไมล  นอต  สกรู  หวัเทยีน  หมอ
น้ํารถยนต ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ าและถนน)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 80,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือหนิ ปูน ทราย เหล็ก ไม ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ าและถนน)

วสัดุกอสราง จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาสายไฟฟ า ปล ัก๊ไฟ  หลอดไฟฟ า  ขาหลอดฟลูออเรสเซนส เบรก
เกอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ าและถนน)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 150,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือสวานไฟฟ าแบบโรตารี ่ขนาดไมนอยกวา 24 มม.(15/16") 
จาํนวน 1 ตวั ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

จดัซ้ือสวานไฟฟ าแบบโรตารี่ จาํนวน 12,000 บาท

- เพือ่จดัซ้ือสวานไฟฟ าแบบแทนเจาะ ขนาดไมนอยกวา 16 มม. (5/8") พรอม
มอเตอร  จาํนวน 1 ตวั  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

จดัซ้ือสวานไฟฟ าแบบแทนเจาะ จาํนวน 15,000 บาท

ครุภณัฑโรงงาน

- เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าสาธารณะทีเ่กนิ 10% ตามหลกัเกณฑทีก่าํหนด  ฯลฯ  ต ัง้จาย
จากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน)

คาไฟฟ า จาํนวน 400,000 บาท
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- เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาลใหกบัลูกจางประจาํ  ต ัง้จายจากเงนิราย
ได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล)

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 40,000 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือวนัหยดุโดยมี
คคาํส ั่งใหปฏบิตังิานของลูกจางประจาํและพนกังานจางตามระเบียบฯ ต ัง้จายจากเงนิ
รายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 100,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เชน เงนิประโยนชตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  สาํหรบัการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตัริาชการของลูกจางประจาํและพนกังานจาง 
ประจาํปี 2557  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล)

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 78,510 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหกบัพนกังานจาง  ต ัง้จายจากเงนิราย
ได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 378,480 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิคาจางหรือคาตอบแทนใหกบัพนกังานจางตามภารกจิตและ
พนกังานจางท ั่วไป  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล)

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 717,660 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิคาจางพรอมท ัง้เงนิปรบัปรุงคาจางประจาํใหแกลูกจางประจาํ  ต ัง้
จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ
สิง่ปฏกูิล)

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 185,280 บาท

- เพือ่จายเป็นคาป ุย พนัธุพืช วสัดเุพาะชาํ สารเคมีป องกนัและกาํจดัศตัรูพืชและ
สตัว ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
สวนสาธารณะ)

วสัดุการเกษตร จาํนวน 20,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ เชน น้ํามนัดเีซล น้ํามนัเบนซลิ น้ํามนั
เครือ่ง น้ํามนัจารบี ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 2,000 บาท

- เพือ่จายเป็นจดัซ้ือดนิ หนิ ปูน ทราย เหล็ก ไม ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วสัดุกอสราง จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาสายไฟฟ า ปล ัก๊ไฟ  หลอดไฟฟ า  ขาหลอดพลูออเรสเซนส  เบรก
เกอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
สวนสาธารณะ)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจางเหมาและบาํรุงรกัษาสวนสขุภาพ สวนบรเิวณสาํนกังานเทศบาล
ตาํบลปะทวิ  ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 130,000 บาท
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- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวทิยากร  คาอาหารและเครือ่งดืม่ คา
ป วย คาวสัดุอปุกรณทีเ่กีย่วของ  คาเชาเหมารถ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสรมิและสนบัสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน)

โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพผนํูาชุมชน จาํนวน 300,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวทิยากร คาอาหารและเครือ่งดืม่ คา
ป าย คาเชาเหมารถ คาวสัดุอปุกรณทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสรมิและสนบัสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน)

โครงการเชดิชูรูคาผูสงูอายุในเขตเทศบาล จาํนวน 100,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- เพือ่จายเป็นคาซอมบาํรุงและปรบัปรุงครุภณัฑ เชน รถบรรทกุน้ํา   รถบรรทกุขยะ 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาํจดั
ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล)

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จาํนวน 150,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเสือ้ หมวก  รองเทา กางเกง ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู)

วสัดุเครือ่งแตงกาย จาํนวน 30,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาวสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ เชน น้ํามนัดเีซล  น้ํามนัเครือ่ง  น้ํามนั
จารบี ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 250,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาแบตเตอรรี ่ยางนอก  ยางใน  สายไมล  นอต  สกรุ  หวัเทยีน  หมอ
น้ํารถยนต ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล)

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 80,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ จอบ  คราด  หนิ  ปูน  ทราย เหล็ก  ไม ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏกูิล)

วสัดุกอสราง จาํนวน 25,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุงานบานงานครวั เชน  แปรงถูพ้ืน  ไมกวาด  เขง   ฯลฯ  
ต ัง้ไว  34,000  บาท  ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล)
- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือถงัขยะ  ขนาดบรรจุ 120 ลติร  จาํนวน 120 ใบ  ต ัง้ไว  
216,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล)

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 250,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑและทรพัยสนิอืน่ๆ เชน ถงัขยะ 
ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาํจดั
ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล)

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเชาทีร่าชพสัดุ คาตกัสิง่ปฏกูิล ตาจางเหมาบรกิาร คาโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 520,000 บาท
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- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬา เชน คาอาหารและเครือ่งดืม่ คา
ปรบัปรุงสนาม คาวสัดุอุปกรณตางๆ คาจดัทาํป าย คาของรางวลั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬา
และนนัทนาการ)

โครงการแขงขนักีฬาศูนยพฒันาเด็กเล็กบานบางสน จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬา เชน คาอาหารและเครือ่งดืม่ คา
ปรบัปรุงสนาม คาจดัสงนกักีฬาเขารวมแขงขนั คาวสัดุอุปกรณตางๆ คาจดัทาํป าย  
คาถวยรางวลั เงนิรางวลั คาชุดกีฬา ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ)

โครงการแขงขนักีฬา  นกัเรียน  เยาวชน และประชาชน ประจาํปี 2557 จาํนวน 50,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- เพือ่ทาํการกอสรางทางลาดสาํหรบัผูพกิารบรเิวณสาํนกังานเทศบาล ขนาดกวาง 
1.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร (ตามแบบทีก่าํหนด) ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสรมิและสนบัสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน)

โครงการกอสรางทางลาดสาํหรบัผูพกิารบรเิวณสาํนกังานเทศบาล จาํนวน 30,000 บาท

คาตอเตมิหรือดดัแปลงอาคารบานพกั

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัซ้ือตวัรบั-สงสญัญาณ  ลาํโพง  และวสัดอุปุกรณที่
เกีย่วของ พรอมตดิต ัง้ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแนผงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

โครงการจดัซ้ือตวัรบั-สงสญัญาณเสยีงตามสายภายในเขตเทศบาล จาํนวน 45,000 บาท

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาวทิยากร คาอาหารและเครือ่งดืม่ คา
ป วย คาวสัดุอปุกรณทีเ่กีย่วของ คาเชาเหมารถ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสรมิและสนบัสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน)

โครงการเสรมิสรางครอบครวัอบอนุชุมชนเขมแข็ง จาํนวน 30,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัประชุมประชาคม และการประชุมการจดัทาํแผน
ชุมชน  การสาํรวจขอมูลพ้ืนฐาน (จปฐ) เชน คาป าย คาวทิยากร คาอาหารและ
เครือ่งดืม่ คาวสัดุอปุกรณทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผน
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งของ
ชุมชน)

โครงการสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล และ
แผนชุมชน จาํนวน 25,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาเอกสารประชาสมัพนัธ  คาเชาชองสถานี  วสัดอุปุกรณทีเ่กีย่วของ 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

โครงการสงเสรมิการประชาสมัพนัธขอมูลขาวสารของเทสบาล จาํนวน 35,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจางจดัพมิพวารสาร คาวสัดอุปุกรณทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

โครงการรายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปีของเทศบาล จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน  คาวทิยากร  คาวสัดุอปุกรณทีเ่กีย่วของ  
คาป าย  ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสรมิและสนบัสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกลุมสตรีและผูนําชุมชนเพือ่การพึง่พาตนเอง จาํนวน 60,000 บาท
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- เพือ่จายเป็นเงนิคาจางพรอมท ัง้เงนิปรบัปรุงคาจางประจาํใหแกลูกจางประจาํ  ต ัง้
จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด)

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 142,320 บาท

- อดุหนุนโครงการจดักจิกรรมงานเทดิพระเกียรตเิสด็จในกรมหลวงชุมพรและงาน
กาชาด ประจาํปี 2556 อดุหนุนใหทีว่าการอาํเภอปะทวิ  ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงนการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนา
วฒันธรรมทองถิน่)

เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจดัสถานที ่ คาน้ําดืม่ คาเชาชุดและ
แตงหนา คาของทีร่ะลกึ คาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนา
วฒันธรรมทองถิน่)

โครงการจดังานประเพณีวนัสงกรานต จาํนวน 200,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ และกจิกรรมอืน่ๆ เชน คาจดัสถานที ่คา
โฆษณาประชาสมัพนัธ คาน้ําดืม่ คาเชาชุดพรอมแตงหนา คาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่ว
ของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่)

โครงการจดังานประเพณีวนัเขาพรรษาและวนัสาํคญัอืน่ๆ จาํนวน 25,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจดัสถานที ่คาน้ําดืม่ คาเชาชุดและแตง
หนา คาจดัทาํป าย คาเชาเตนท เวท ีและเครือ่งเสยีง ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรม
ทองถิน่)

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จาํนวน 140,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน คาจดัสถานที ่คาน้ําดืม่ คาเชาและพรอม
แตงหนา คาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทองถิน่)

โครงการจดังานตกับาตรเทโว (วนัออกพรรษา) จาํนวน 30,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัโครงการฯ เชน คาจดัสถานที ่ คาอาหารและ
เครือ่งดืม่  คาวสัดอุปุกรณตางๆ ทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
(ปรากในแผนงานการศาสนาวฒันะรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ)

โครงการลานดนตรีและศลิปะ จาํนวน 15,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดังานวนัเด็กแหงชาต ิเชน คาอาหารและเครือ่งดืม่  
คาวสัดุอปุกรณตางๆ คาจดัทาํป ายประชาสมัพนัธ  คาเชาเหมาเตนท เวที เครือ่ง
เสยีง ของขวญั ของรางวลั และอืนๆ ทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและ
นนัทนาการ)

โครงการจดังานวนัเด็กแหงชาต ิประจาํปี 2557 จาํนวน 70,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนักีฬา เชน คาอาหารและเครือ่งดืม่ คา
ปรบัปรุงสนาม คาป าย คาถวยรางวลั  คาของรางวลั  เงนิรางวลั คาวสัดอุปุกรณที่
เกีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ)

โครงการจดัการแขงขนักีฬาชุมชนสมัพนัธ จาํนวน 20,000 บาท
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- เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาในตลาดสดเทศบาล  ต ัง้จายจากเงนิรายได   (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 70,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าในตลาดสดเทศบาล ต ัง้จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย งานตลาดสด)

คาไฟฟ า จาํนวน 195,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคามเิตอรน้ํา มเิตอรไฟฟ า  ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด)

วสัดุอืน่ จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาน้ํายาตางๆ  เคมีภณัฑ  ถุงมือ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด)

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 5,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือกระเบี้อง  จอบ  คราด  หนิ  ทราย  เหล็ก  ไม ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด)

วสัดุกอสราง จาํนวน 30,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาแปรงถูพ้ืน  ไมกวาด  เขง  ถงัขยะ  ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด)

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 35,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาอปุกรณเครือ่งขยายเสยีง หลอดไฟฟ า วสัดุอุปกรณไฟ ฟ าอืน่ๆ ที่
เกีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
ตลาดสด)

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 10,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิาร  คาเชาทีร่าชกพสัด ุ คาจางตกัสิง่ปฏกูิล  คาจางทาํ
สิง่ของ คาโฆษณาเผยแพร ฯลฯ ต ัง้ไว  45,000 บาท  ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด)
- เพือ่จายเป็นคาจางกวาดตลาด ทาํความสะอาดหองน้ํา ฯลฯ   ต ัง้ไว  108,000  
บาท  ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด)

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 153,000 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาลของลูกจางประจาํ  ต ัง้จายจากเงนิราย
ได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด)

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 50,000 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือวนัหยดุโดยมีคาํ
ส ั่งใหปฏบิตังิานของลูกจางประจาํตามระเบียบฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด)

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 45,000 บาท

- เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เชน เงนิประโยชนตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ สาํหรบัการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล การปฏบิตัริาชการของลูกจางประจาํ ประจาํปี 2557 
ต ัง้จายจากเงนิรายได  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด)

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 11,860 บาท

- เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวของลูกจางประจาํ  ต ัง้จายจากเงนิรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด)

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของลูกจางประจาํ จาํนวน 5,100 บาท
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เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) จาํนวน 317,642 บาท

1. เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัการจราจร ต ัง้ไว 50,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิอุด
หนุนท ั่วไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
2. เพือ่จายสมทบกองทนุสงเสรมิสขุภาพชุมชน (สปสช.) ต ัง้ไว 50,000 บาท ต ัง้
จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
3. คาบาํรุงสนัตบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย ต ัง้ไว 34,900 บาท ต ัง้จายจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

รายจายตามขอผกูพนั จาํนวน 134,900 บาท

เพือ่จายในกรณีฉุกเฉิน/จาํเป็น หรือกรณีไมไดต ัง้จายงบประมาณไวหรือไมไดคาด
การณไวลวงหนา ต ัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

สาํรองจาย จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม ต ัง้จาย
จากเงนิรายได (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม จาํนวน 362,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาชาํระดอกเบ้ียเงนิกู กสท. ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

คาชาํระดอกเบีย้ จาํนวน 149,840 บาท

เพือ่จายเป็นคาชาํระหน้ีเงนิกู กสท.โดยชาํระเป็นเงนิ (ตามสญัญากูเงนิโครงการ
ปรบัปรุงถนนสายปะทวิ-ทาแซะ เลขที ่698/21/2553 และโครงการปรบัปรุงถนน 
จาํนวน 2 โครงการ เลขที ่726/49/2553 ลงวนัที ่9 กุมภาพนัธ 2553) ต ัง้จายจาก
เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

คาชาํระหน้ีเงนิตน จาํนวน 1,010,530 บาท

- เพือ่จดัซ้ือโทรทศันส ีชนิดจอ LCD ขนาด 40 น้ิว จาํนวน 1 เครือ่ง พรอม
อปุกรณประกอบ เชน สายไฟ ทีย่ดึตดิโทรทศัน ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด)

โครงการจดัซ้ือโทรทศันส ีชนิดจอ LCD ขนาด 40 น้ิว จาํนวน 27,000 บาท

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร




































