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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาลเมืองชัยนาท 

บัดน้ีถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลเมืองชัยนาท จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ต่อสภาเทศบาลเมืองชัยนาท อีกครั้งหน่ึง ฉะนั้น ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท จึงขอกล่าวให้ท่าน

ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลงั

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2557  ณ วันที ่30 มิถุนายน 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                 มีสถานะการเงิน ดังน้ี 
      ก.  ณ วันที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2557 

         1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 46,311,348.64 บาท 
         1.1.2 เงินสะสม 48,116,270.28 บาท 
         1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม   7,847,104.77 บาท 
         1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน  -  โครงการ  -   บาท 
         1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  จํานวน  1  โครงการ  2,000,000  บาท 
         1.1.6 เงินกู้คงค้าง       81,199,586.77 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557   ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
(1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  147,279,583.54  บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 13,119,192.04 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  2,850,246.77 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  1,311,133.29 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   1,171,780.29 บาท 
หมวดรายได้จากทุน  - บาท 
หมวดภาษีจัดสรร 30,494,218.15 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 98,333,013.00 บาท 

   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    31,682,518.28  บาท 
   (3) รายจ่ายจริง  จํานวน    120,230,584.63   บาท   ประกอบด้วย  

งบกลาง   8,325,119.11 บาท 
งบบุคลากร 65,099,418.52 บาท 
งบดําเนินการ 34,841,747.00 บาท 
งบลงทุน      296,300.00 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน   - บาท 
งบเงินอุดหนุน 11,668,000.00 บาท 
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   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  28,183,568.28  บาท 
   (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน      1,145,037.09  บาท 
 

 3. งบเฉพาะการ 
      3.1 ประเภทกิจการ สถานธนานุบาล 
             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2557 
  รายรับจริง      18,536,723.83 บาท 
  รายจ่ายจริง           4,676,253.72 บาท 
  เงินกู้จากธนาคาร /กสท./อ่ืน ๆ                       102,927,368.08 บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล        - บาท 
  กําไร จากการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557   14,220,687.94 บาท 
  เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2557         4,470,364.86 บาท 
  ทรัพย์รับจํานํา                       184,555,700.00 บาท 

      3.2 ประเภทกิจการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท 
             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2557   
  รายรับจริง       1,236,966.00 บาท 
  รายจ่ายจริง                  1,191,641.94 บาท 
  เงินกู้จากธนาคาร /กสท./อ่ืน ๆ        - บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล        - บาท 
  กําไรสุทธิ            - บาท 
  เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2557     217,979.17 บาท 
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คาํแถลง 

ประมาณการรายรับ 
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รายรับจริง ปี 2556 ประมาณการ ปี 2557 ประมาณการ ปี 2558

รายได้จัดเก็บ

  หมวดภาษีอากร 13,942,496.13 13,720,000.00 14,700,000.00

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,759,859.98 4,083,600.00 2,800,200.00

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,427,034.38 1,300,000.00 1,900,000.00

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 4,477,667.32 4,000,000.00 4,700,000.00

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,348,427.01 1,147,000.00 1,557,500.00

รวมรายได้จัดเก็บ 25,955,484.82 24,250,600.00 25,657,700.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หมวดภาษีจัดสรร 45,576,616.28 42,750,000.00 46,955,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น 45,576,616.28 42,750,000.00 46,955,100.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่น

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 88,389,764.00 102,890,100.00 120,737,200.00

          รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่น 88,389,764.00 102,890,100.00 120,737,200.00

รวม 159,921,865.10 169,890,700.00 193,350,000.00

คาํแถลงงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ 2558

เทศบาลเมืองชัยนาท

อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
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คาํแถลง 

ประมาณการรายจ่าย 
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งบ รายจ่ายจริงปี 2556 ประมาณการปี 2557 ประมาณการปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ

   งบกลาง 15,884,301.16 17,150,200.00 16,226,000.00

   งบบุคลากร 81,301,524.37 92,476,880.00 112,864,840.00

   งบดําเนินการ 44,877,467.87 48,231,620.00 51,983,160.00

   งบเงินอุดหนุน 7,362,300.00 12,032,000.00 12,276,000.00

   งบลงทุน 4,140,590.95 -                        -                        

รวมจ่ายจากงบประมาณ 153,566,184.35 169,890,700.00 193,350,000.00

รวม 153,566,184.35 169,890,700.00 193,350,000.00

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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บันทึกหลักการ และเหตุผล 
แบ่งตามด้าน 
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ของ เทศบาลเมืองชยันาท

อาํเภอเมืองชยันาท  จงัหวดัชยันาท

ประจาํปีงบประมาณ 2558

ประกอบรางเทศบญัญตั ิ งบประมาณรายจาย

แผนงานงบกลาง 16,226,000

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 6,055,700

แผนงานการพาณิชย 2,406,200

แผนงานเคหะและชุมชน 20,954,800

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3,170,700

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1,250,000

แผนงานการศกึษา 105,965,100

แผนงานสาธารณสขุ 5,167,400

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 25,882,800

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 6,271,300
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
แบ่งตามแผนงาน 
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แผนงานงบกลาง 16,226,000

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 6,055,700

แผนงานการพาณิชย 2,406,200

แผนงานเคหะและชุมชน 20,954,800

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3,170,700

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1,250,000

แผนงานการศกึษา 105,965,100

แผนงานสาธารณสขุ 5,167,400

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 25,882,800

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 6,271,300

ขอ 2. เทศบญัญตั ิน้ีใหใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 225,121,100 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายท ั่วไป จายจากรายไดจดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 
193,350,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดดงัน้ี

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  อาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญตัิ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบบัแกไขเพิม่เตมิ มาตรา 65 จงึตราเทศบญัญตัขิึน้ไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองชยันาทและโดยอนุมตัิ
ของ ผูวาราชการจงัหวดัชยันาท

ขอ 1. เทศบญัญตั ิน้ีเรียกวา เทศบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 31,771,100 บาท ดงัน้ี 

งบรายจายอืน่ 18,116,100

งบลงทนุ 200,000

งบบุคลากร 2,601,500

งบดาํเนินงาน 2,996,800

งบกลาง 7,856,700

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

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีเมืองชยันาทมีหนาทีร่กัษาการใหเป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีเมืองชยันาทปฏบิตักิารเบกิจายเงนิงบประมาณทีไ่ดรบัอนุมตัใิหเป็นไปตามระเบียบการเบกิจายเงนิของ
เทศบาลเมอืง
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(ลงนาม)..................................................

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

ผูวาราชการจงัหวดัชยันาท

อนุมตั/ิเห็นชอบ

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

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

นายกเทศมนตรีเมืองชยันาท
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รายงานประมาณการรายรับ 
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

หมวดภาษีอากร

   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 9,950,698.21    10,407,215.38  10,563,153.44    10,400,000.00     5.29 % 10,950,000.00      

   ภาษีบาํรุงทอ้งที่ 394,121.35       398,371.93       357,291.28          400,000.00  0.00 % 400,000.00  

   ภาษีป้าย 2,628,637.80    2,883,249.99     2,871,411.40       2,800,000.00        15.00 % 3,220,000.00        

   อากรการฆ่าสตัว์ 97,050.00          146,210.00        150,640.00           120,000.00  8.33 % 130,000.00  

รวมหมวดภาษีอากร 13,070,507.36   13,835,047.30   13,942,496.12     13,720,000.00      14,700,000.00  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

   ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสตัว์ 889,050.00       1,315,890.00    473,907.00          500,000.00  -60.00 % 200,000.00  

   ค่าธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ 78,888.00          116,968.00        62,925.00            60,000.00            -33.33 % 40,000.00  

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนุญาตการขายสุรา -  -  -  100.00  -  % 100.00  

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนุญาตการพนนั -  -  -  100.00  -  % 100.00  

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 20,542.99          22,600.65          65,303.20            20,000.00  0.00 % 20,000.00  

   ค่าธรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 1,572,532.00    1,830,810.00     2,937,590.00       2,500,000.00        (40.00)     % 1,500,000.00        

   ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกลู 198,700.00       192,850.00       218,250.00          200,000.00  5.00 % 210,000.00  

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการตั้งสุสานและฌาปนสถาน -  -  1,000.00              1,000.00  -  % 1,000.00  

   ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพื่อการโฆษณา -  -  2,000.00              400.00  150.00   % 1,000.00  

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนราษฏร 19,050.00          1,710.00            11,950.00            10,000.00  10.00     % 11,000.00  

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบับตัรปะจาํตวัประชาชน 32,470.00          4,100.00            25,640.00            20,000.00  5.00 % 21,000.00  

ประมาณการ

ยอดต่าง(%)

รายงานประมาณการรายรับ

อาํเภอ เมืองชัยนาท จังหวดัชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท

ประจําปีงบประมาณ 2558

รายรับจริง

22

สํา
นัก

งาน
เทศ

บา
ลเม

ือง
ชัย

นา
ท



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ประมาณการ

ยอดต่าง(%)

รายรับจริง

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ -  -  -  2,000.00  -  % 2,000.00  

   ค่าปรับผูก้ระทาํผิดกฎหมายจราจรทางบก 342,800.00       261,600.00       439,350.00          300,000.00  3.33       % 310,000.00  

   ค่าปรับผูก้ระทาํผิกกฏหมายการทะเบียนราษฎร 1,800.00            12,870.00          1,500.00              1,300.00  7.69 % 1,400.00  

   ค่าปรับผูก้ระทาํผิดกฏหมายบตัรประจาํตวัประชาชน 6,620.00            25,810.00          8,820.00              8,000.00  1.25 % 8,100.00  

   ค่าปรับผูก้ระทาํผิดกฏหมายสาธารณสุข 11,030.00          9,200.00            11,660.00            8,000.00  12.50 % 9,000.00  

   ค่าปรับการผิดสญัญา 1,425.50            1,022.01            4,224.78              1,000.00  200.00 % 3,000.00  

   ค่าปรับอื่นๆ 35,210.00          30,000.00          23,700.00            18,000.00  5.56 % 19,000.00  

   ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 211,250.00       263,800.00       276,560.00          255,000.00  1.96 % 260,000.00  

   ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานที่จาํหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว

 หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 82,750.00           101,600.00        93,150.00             101,000.00           -0.99 % 100,000.00           

   ค่าใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในที่หรือสาธารณะ 58,360.00          58,400.00          64,800.00            55,000.00  9.09 % 60,000.00  

   ค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน 6,000.00            6,000.00            9,500.00              5,000.00  10.00     % 5,500.00  

   ค่าใบอนุญาตเกียวกบัการควบคุมอาคาร 1,996.00            5,370.00            10,560.00            5,000.00  0.00 % 5,000.00  

   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสียง 8,335.00            10,035.00          13,035.00            7,500.00  33.33 % 10,000.00  

   ค่าใบอนุญาตอื่นๆ -  7,650.00            4,435.00              5,200.00  (42.31)     % 3,000.00  

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,578,809.49     4,278,285.66     4,759,859.98       4,083,600.00        2,800,200.00  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

   ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 1,535,763.00    1,631,638.00    962,232.00          1,000,000.00        50.00      % 1,500,000.00        

   ดอกเบี้ย 269,056.45       374,868.09       464,802.38          300,000.00  33.33     % 400,000.00  

   รายไดจ้ากทรัพยส์ินอื่น ๆ -  -  -  -  -  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,804,819.45     2,006,506.09     1,427,034.38       1,300,000.00        1,900,000.00  

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

   เงินช่วยเหลือทอ้งถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 3,230,751.61    4,497,972.99    4,477,667.32      4,000,000.00       17.50     % 4,700,000.00       
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ประมาณการ

ยอดต่าง(%)

รายรับจริง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 3,230,751.61     4,497,972.99     4,477,667.32       4,000,000.00        4,700,000.00  

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็

   เงินที่มีผูอุ้ทิศให้ 12,540.00          20,540.00          81,340.00            20,000.00  25.00     % 25,000.00  

   ค่าเขียนแบบแปลน 57,000.00          22,500.00          47,950.00            15,000.00  33.33 % 20,000.00  

   ค่าจาํหน่ายแบบพิมพแ์ละคาํร้อง 13,287.00          13,872.00          14,396.00            12,000.00  4.17       % 12,500.00  

   รายไดเ้บ็ดเตลด็อื่นๆ 126,069.00       362,057.30        1,204,741.01       1,100,000.00        36.36 % 1,500,000.00        

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 208,896.00        418,969.30        1,348,427.01       1,147,000.00        1,557,500.00  

หมวดภาษีจดัสรร

   ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 19,736,575.46  23,972,383.18  26,395,947.08    25,000,000.00     6.00 % 26,500,000.00      

   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 5,499,806.92    4,242,210.88     4,871,191.21       4,500,000.00        77.78 % 8,000,000.00        

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ 292,990.57       93,258.98          94,497.39            50,000.00  10.00 % 55,000.00  

   ภาษีสุรา 2,254,030.65    2,288,258.87     2,241,017.95       2,200,000.00        22.73 % 2,700,000.00        

   ภาษีสรรพสามิต 4,822,560.78    4,118,324.51     4,909,303.93       5,000,000.00        -30.00 % 3,500,000.00        

   ค่าภาคหลวงแร่ 239,314.90       226,903.27       270,728.39          200,000.00  0.00 % 200,000.00  

   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน 5,022,092.87    5,646,665.05    6,793,930.33      5,800,000.00       3.45 % 6,000,000.00        

   ค่าภาคหลวงปิโตเลียม -  -  -  -  -  

  ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ -  -  -  -  100.00  

หมวดภาษีจดัสรร 37,867,372.15   40,588,004.74   45,576,616.28     42,750,000.00      46,955,100.00  

หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป

   เงินอุดหนุนทัว่ไป สาํหรับดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทาํ 34,018,730.00  34,253,257.00   88,389,764.00     102,890,100.00    17.35 % 120,737,200.00    

หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป 34,018,730.00   34,253,257.00   88,389,764.00     102,890,100.00    120,737,200.00  

รวมทุกหมวด 93,779,886.06   99,878,043.08   159,921,865.09   169,890,700.00    193,350,000.00  
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รายละเอียดประมาณการรายรับ 
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วนัทีพ่มิพ : 3/10/2557  13:34:06 หนา : 1/3

อาํเภอ เมืองชยันาท  จงัหวดัชยันาท

เทศบาลเมืองชยันาท

ประจาํปีงบประมาณ  2558

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาธรรมเนียมเกีย่วกบับตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 21,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนราษฎร จาํนวน 11,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผนประกาศหรือแผนปลวิเพือ่การโฆษณา จาํนวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการต ัง้สุสานและฌาปนสถาน จาํนวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิง่ปฏกูิล จาํนวน 210,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จาํนวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน 20,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั จาํนวน 100 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา จาํนวน 100 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาธรรมเนียมโรงพกัสตัว จาํนวน 40,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว จาํนวน 200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

อากรการฆาสตัว จาํนวน 130,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีป าย จาํนวน 3,220,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีบาํรุงทองที่ จาํนวน 400,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จาํนวน 10,950,000 บาท
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ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

เงนิทีม่ีผอูทุศิให จาํนวน 25,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

เงนิชวยเหลือทองถิน่จากกจิการเฉพาะการ จาํนวน 4,700,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

ดอกเบี้ย จาํนวน 400,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาเชาหรือบรกิารสถานที่ จาํนวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาใบอนุญาตอืน่ๆ จาํนวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเครือ่งขยายเสยีง จาํนวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาใบอนุญาตใหต ัง้ตลาดเอกชน จาํนวน 5,500 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาใบอนุญาตจาํหนายสนิคาในทีห่รือทางสาธารณะ จาํนวน 60,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่าํหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครวั หรือ
พ้ืนทีใ่ด ซึง่มีพ้ืนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร จาํนวน 100,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสาํหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอสขุภาพ จาํนวน 260,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาปรบัอืน่ ๆ จาํนวน 19,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาปรบัการผดิสญัญา จาํนวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาปรบัผกูระทาํผดิกฎหมายสาธารณสุข จาํนวน 9,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาปรบัผกูระทาํผดิกฎหมายบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 8,100 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาปรบัผกูระทาํผดิกฎหมายการทะเบียนราษฎร จาํนวน 1,400 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาปรบัผกูระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก จาํนวน 310,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จาํนวน 2,000 บาท
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วนัทีพ่มิพ : 3/10/2557  13:34:07 หนา : 3/3

ประมาณการไวสูงกวาปีงบประมาณทีผ่านมาเน่ืองจากไดประมาณการ
รายรบัเงนิอุดหนุนท ั่วไปสาํหรบัสนบัสนุนการจดัการศกึษา(เงนิเดอืนครูและคา
จางประจาํ)ใหสอดคลองกบัหลกัเกณฑการจดัสรร หนงัสอืกรมสงเสรมิฯ ดวนที่
สุดที ่มท0809.4/ว 1136 ลงวนัที◌่ 7 กรกฎาคม 2557

เงนิอดุหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอนเลือก
ทาํ จาํนวน 120,737,200 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ จาํนวน 6,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาภาคหลวงแร จาํนวน 200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีสรรพสามติ จาํนวน 3,500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีสุรา จาํนวน 2,700,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีธรุกจิเฉพาะ จาํนวน 55,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ จาํนวน 8,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ จาํนวน 26,500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จาํนวน 100 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ จาํนวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาจาํหนายแบบพมิพและคาํรอง จาํนวน 12,500 บาท

ประมาณการไวใกลเคยีงกบัปีงบประมาณทีผ่านมา

คาขายแบบแปลน จาํนวน 20,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

   งบบุคลากร

   เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือนนายก/รองนายก 762,774.00           759,116.12           954,000.00           954,000.00             -            % 954,000.00             

     เงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 233,854.00           244,609.69           312,000.00           312,000.00             -            % 312,000.00             

     เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 233,854.00           244,609.69           312,000.00           312,000.00             -            % 312,000.00             

     เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต.เทศบาล 244,800.00           200,980.64           298,500.00           306,000.00             -            % 306,000.00             

     เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 1,400,800.00       1,980,000.00       2,376,000.00       2,376,000.00          -            % 2,376,000.00          

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,876,082.00       3,429,316.14       4,252,500.00       4,260,000.00          4,260,000.00          

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

     เงินเดือนพนกังาน 2,775,470.00       3,291,086.33       3,641,211.67       4,555,400.00          23.39        % 5,620,900.00          

     เงินเพิ่มต่างๆของพนกังาน 261,130.00           234,067.00           287,229.33           447,140.00             -9.04 % 406,700.00             

     เงินประจาํตาํแหน่ง 201,600.00           201,600.00           231,600.00           321,600.00             -            % 321,600.00             

     ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ 366,240.00           366,300.00           384,720.00           384,720.00             9.61          % 421,700.00             

     เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจา้งประจาํ 3,700.00               10,860.00             12,174.00             15,480.00               (100.00)     % -                          

     ค่าจา้งพนกังานจา้ง 304,080.00           316,100.00           307,755.00           271,320.00             31.87        % 357,800.00             

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง 89,520.00             72,340.00             84,930.00             56,040.00               51.86        % 85,100.00               

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 4,001,740.00       4,492,353.33       4,949,620.00       6,051,700.00          7,213,800.00          

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจาํปีงบประมาณ 2558

เทศบาลเมอืงชัยนาท

อาํเภอ เมอืงชัยนาท จงัหวดัชัยนาท

ประมาณการรายจ่ายจริง
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558

ประมาณการรายจ่ายจริง

รวมงบบุคลากร 6,877,822.00       7,921,669.47       9,202,120.00       10,311,700.00       11,473,800.00       

งบดาํเนินการ

  ค่าตอบแทน

     ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. 48,000.00             48,000.00             48,000.00             48,000.00               -            % 48,000.00               

     ค่าเบี้ยประชุม -                       -                       -                       2,500.00                 -            % 2,500.00                 

     ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 18,480.00             64,600.00             20,000.00             40,000.00               -            % 40,000.00               

     ค่าเช่าบา้น 189,800.00           156,724.91           155,000.00           195,000.00             18.46 % 231,000.00             

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                       -                       20,000.00             20,000.00               50.00        % 30,000.00               

     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 87,850.00             94,552.00             180,000.00           180,000.00             (100.00)     % -                          

รวมค่าตอบแทน 344,130.00           363,876.91           423,000.00           485,500.00             351,500.00             

  ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 2,263,655.12       1,764,787.77       2,324,765.83       2,432,000.00          11.02        % 2,700,000.00          

     รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ 499,940.00           52,000.00             262,750.00           300,000.00             10.00        % 330,000.00             

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี -                       391,631.00           -                       -                          -            % -                          

          โครงการจดังานวนัเทศบาล -                       -                       235,000.00           30,000.00               -            % 30,000.00               

          ค่าใชจ้่ายในพิธีการทางศาสนา 52,000.00             50,000.00             52,000.00             70,000.00               -            % 70,000.00               

          โครงการจกัรยาน 7 แผน่ดินเฉลิมพระเกียรติ 82,500.00             -                       -                       -                          -            % -                          

          ค่าพวงมาลยั ดอกไม ้ของขวญั ของรางวลั นํ้าดื่ม นํ้าแขง็ ฯลฯ 34,500.00             61,515.00             34,875.00             20,000.00               100.00      % 40,000.00               

          โครงการอบรมพฒันาบุคลากร -                       -                       -                       100,000.00             (100.00)     % -                          

          ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 76,878.00             35,773.00             121,868.15           100,000.00             -            % 100,000.00             

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 118,075.07           99,479.12             153,738.57           55,000.00               27.27        % 70,000.00               

รวมค่าใช้สอย 3,127,548.19       2,455,185.89       3,184,997.55       3,107,000.00          3,340,000.00          
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558

ประมาณการรายจ่ายจริง

  ค่าวสัดุ

     วสัดุสาํนกังาน 238,096.30           202,891.08           358,461.53           20,000.00               150.00      % 50,000.00               

     วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 3,615.00               5,495.00               -                       3,500.00                 185.71      % 10,000.00               

     วสัดุงานบา้นงานครัว 28,025.00             19,401.00             26,415.00             10,000.00               200.00      % 30,000.00               

     วสัดุก่อสร้าง 35,895.00             107,771.00           74,983.00             3,500.00                 185.71      % 10,000.00               

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 18,450.00             65,165.00             96,910.00             14,000.00               42.86        % 20,000.00               

     วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 366,220.81           260,168.04           231,756.77           140,000.00             -            % 140,000.00             

     วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ -                       -                       -                       1,000.00                 900.00      % 10,000.00               

     วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ -                       -                       -                       3,500.00                 -            % 3,500.00                 

     วสัดุคอมพิวเตอร์ 11,795.00             21,625.00             69,480.00             10,000.00               200.00      % 30,000.00               

รวมค่าวสัดุ 702,097.11           682,516.12           858,006.30           205,500.00             303,500.00             

  ค่าสาธารณูโภค

     ค่าไฟฟ้า 1,365,601.57       1,425,652.81       652,770.34           1,000,000.00          (50.00)       % 500,000.00             

     ค่านํ้ าประปา 18,128.38             29,026.01             28,283.72             20,000.00               -            % 20,000.00               

     ค่าโทรศพัท์ 16,159.46             11,331.09             6,083.75               14,000.00               -            % 14,000.00               

     ค่าไปรษณีย์ 30,646.00             38,446.00             28,016.00             28,000.00               -            % 28,000.00               

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,430,535.41       1,504,455.91       715,153.81           1,062,000.00          562,000.00             

  ค่าครุภัณฑ์

     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ -                       3,500.00               -                       -                          -            % -                          

    ครุภณัฑส์าํนกังาน -                       -                       84,570.00             

รวมค่าครุภัณฑ์ -                       3,500.00               84,570.00             -                          -                          

รวมงบดาํเนินการ 5,604,310.71       5,009,534.83       5,265,727.66       4,860,000.00          4,557,000.00          

งานบริหารทัว่ไป 12,482,132.71     12,931,204.30     14,467,847.66     15,171,700.00       16,030,800.00       
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558

ประมาณการรายจ่ายจริง

งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ

  งบบุคลากร

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

     เงินเดือนพนกังาน 1,713,790.00       2,001,200.00       2,160,192.00       2,334,200.00          (17.98)       % 1,914,500.00          

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 84,920.00             93,624.00             123,687.00           140,700.00             (52.24)       % 67,200.00               

    เงินประจาํตาํแหน่ง 61,600.00             67,200.00             67,200.00             67,200.00               -            % 67,200.00               

     ค่าจา้งพนกังานจา้ง -                       -                       -                       -                          100.00      % 104,800.00             

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง -                       -                       -                       -                          100.00      % 75,200.00               

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,860,310.00       2,162,024.00       2,351,079.00       2,542,100.00          2,228,900.00          

รวมงบบุคลากร 1,860,310.00       2,162,024.00       2,351,079.00       2,542,100.00          2,228,900.00          

งบดาํเนินการ

  ค่าตอบแทน

     ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. -                       -                       -                       5,000.00                 -            % 5,000.00                 

     ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 19,960.00             -                       17,080.00             20,000.00               -            % 20,000.00               

     ค่าเช่าบา้น 122,900.00           126,000.00           135,000.00           167,700.00             (40.61)       % 99,600.00               

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,300.00               8,430.00               25,440.00             50,000.00               (48.00)       % 26,000.00               

     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 14,581.00             24,207.00             29,677.00             30,000.00               (100.00)     % -                          

     เงินช่วยเหลือบุตร -                       -                       -                       -                          

รวมค่าตอบแทน 161,741.00           158,637.00           207,197.00           272,700.00             150,600.00             

  ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 382,318.00           667,200.00           109,400.00           1,000,000.00          -            % 1,000,000.00          

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 3,370.00               3,150.00               6,350.00               7,000.00                 185.71      % 20,000.00               
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558

ประมาณการรายจ่ายจริง

          ค่าช่วยเหลือพนกังานหรือลูกจา้งที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา -                       -                       -                       3,500.00                 -            % 3,500.00                 

         โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน -                       -                       -                       -                          100.00      % 300,000.00             

          โครงการปั่นเปิดเมือง (ชยันาทเมืองจกัรยาน) -                       -                       -                       -                          100.00      % 200,000.00             

         โครงการเทศบาลเมืองชยันาทเสริมสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ -                       -                       -                       -                          100.00      % 500,000.00             

              คืนความสุขสู่ประชาชน

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 4,103.00               4,850.00               5,720.00               7,000.00                 185.71      % 20,000.00               

รวมค่าใช้สอย 389,791.00           675,200.00           121,470.00           1,017,500.00          2,043,500.00          

  ค่าวสัดุ

     วสัดุสาํนกังาน 30,909.50             27,181.00             33,154.50             14,000.00               114.29      % 30,000.00               

     วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 5,497.00               9,280.00               -                       7,000.00                 42.86        % 10,000.00               

     วสัดุงานบา้นงานครัว -                       -                       -                       3,500.00                 185.71      % 10,000.00               

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,530.00               1,960.00               -                       2,000.00                 400.00      % 10,000.00               

     วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,751.00               4,649.70               3,698.20               7,500.00                 33.33        % 10,000.00               

     วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,770.00               23,245.00             10,496.00             10,000.00               -            % 10,000.00               

     วสัดุคอมพิวเตอร์ 14,690.00             46,095.00             31,050.00             7,000.00                 185.71      % 20,000.00               

รวมค่าวสัดุ 62,147.50             112,410.70           78,398.70             51,000.00               100,000.00             

  ค่าสาธารณูโภค

     ค่าโทรศพัท์ 6,929.29               8,681.75               6,210.73               20,000.00               (50.00)       % 10,000.00               

     ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม 201,289.78           157,256.18           71,582.32             200,000.00             (50.00)       % 100,000.00             

รวมค่าสาธารณูปโภค 208,219.07           165,937.93           77,793.05             220,000.00             110,000.00             

  ค่าครุภัณฑ์

     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ -                       4,000.00               80,700.00             -                          -            -                          

    ครุภณัฑโ์ฆษณษและเผยแพร่ -                       -                       56,900.00             
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   คณุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ -                       -                       1,161,200.00       

รวมค่าครุภัณฑ์ -                       4,000.00               1,298,800.00       -                          -            -                          

  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

      ค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายระยะที่ 1 -                       -                       356,700.00           -                          -                          

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง -                       -                       356,700.00           -                          

รวมงบดาํเนินการ 821,898.57           1,116,185.63       2,140,358.75       1,561,200.00          2,404,100.00          

งานวางแผนสถิตแิละวชิาการ 2,682,208.57       3,278,209.63       4,491,437.75       4,103,300.00          4,633,000.00          

งานบริหารงานคลงั

  งบบุคลากร

  เงนิเดอืน  (ฝ่ายประจาํ)

     เงินเดือนพนกังาน 2,407,269.03       2,959,700.00       3,133,883.23       3,106,500.00          30.39        % 4,050,500.00          

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 165,304.00           148,845.00           151,900.00           139,400.00             -51.79 % 67,200.00               

     เงินประจาํตาํแหน่ง 61,600.00             67,200.00             50,400.00             67,200.00               -            % 67,200.00               

     ค่าจา้งพนกังานจา้ง 279,950.00           317,900.00           332,180.00           354,300.00             3.39          % 366,300.00             

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง 87,120.00             77,720.00             91,990.00             77,800.00               7.20          % 83,400.00               

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 3,001,243.03       3,571,365.00       3,760,353.23       3,745,200.00          4,634,600.00          

รวมงบบุคลากร 3,001,243.03       3,571,365.00       3,760,353.23       3,745,200.00          4,634,600.00          

งบดาํเนินการ

  ค่าตอบแทน

     ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. 330,000.00           -                       -                       -                          -            -                          

     ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 60,700.00             29,980.00             82,920.00             30,000.00               -            % 30,000.00               

     ค่าเช่าบา้น 121,800.00           126,000.00           168,300.00           166,200.00             27.80        % 212,400.00             
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     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,920.00             9,050.00               9,450.00               10,000.00               120.00      % 22,000.00               

     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 196,211.50           189,586.00           155,221.00           200,000.00             (100.00)     % -                          

     ค่าช่วยเหลือบุตร -                       -                       -                       -                          

รวมค่าตอบแทน 722,631.50           354,616.00           415,891.00           406,200.00             264,400.00             

  ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 27,200.00             8,304.00               36,400.00             5,000.00                 200.00      % 15,000.00               

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 57,647.42             -                       -                       60,000.00               (33.33)       % 40,000.00               

          ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 12,080.00             -                       12,645.00             21,000.00               90.48        % 40,000.00               

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 15,300.00             19,500.00             8,900.00               20,000.00               -            % 20,000.00               

รวมค่าใช้สอย 112,227.42           27,804.00             57,945.00             106,000.00             115,000.00             

  ค่าวสัดุ

     วสัดุสาํนกังาน 45,982.64             70,320.30             52,321.52             50,000.00               100.00      % 100,000.00             

     วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ -                       1,930.00               2,000.00                 -            % 2,000.00                 

     วสัดุงานบา้นงานครัว 1,844.00               2,715.00               3,000.00                 -            % 3,000.00                 

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000.00               3,630.00               2,430.00               5,000.00                 -            % 5,000.00                 

     วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 32,897.50             34,170.81             36,407.64             30,000.00               16.67        % 35,000.00               

     วสัดุคอมพิวเตอร์ 49,740.00             45,530.00             68,260.00             30,000.00               -            % 30,000.00               

รวมค่าวสัดุ 133,620.14           155,495.11           164,064.16           120,000.00             175,000.00             

  ค่าสาธารณูโภค

     ค่าโทรศพัท์ 12,301.59             3,345.23               2,508.73               10,000.00               -            % 10,000.00               

     ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม -                       -                       10,547.14             20,000.00               -            % 20,000.00               

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,301.59             3,345.23               13,055.87             30,000.00               30,000.00               
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  ค่าครุภัณฑ์

     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 24,000.00             30,000.00             19,000.00             -                          -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,000.00             30,000.00             19,000.00             -                          -                          

รวมงบดาํเนินการ 1,004,780.65       571,260.34           669,956.03           662,200.00             584,400.00             

งานบริหารงานคลงั 4,006,023.68       4,142,625.34       4,430,309.26       4,407,400.00          5,219,000.00          

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 19,170,364.96     20,352,039.27     23,389,594.67     23,682,400.00       25,882,800.00       

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน

  งบบุคลากร

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

     เงินเดือนพนกังาน 328,431.00           355,800.00           394,500.00           420,300.00             45.35        % 610,900.00             

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 54,000.00             53,000.00             50,184.00             41,500.00               (100.00)     % -                          

     ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ 1,218,260.00       1,252,000.00       1,337,640.00       1,346,600.00          (6.05)         % 1,265,100.00          

     เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจา้งประจาํ 18,300.00             24,990.00             38,448.00             46,200.00               (100.00)     % -                          

     ค่าจา้งพนกังานจา้ง 1,888,800.00       2,100,000.00       2,260,575.48       2,315,200.00          2.09          % 2,363,600.00          

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง 522,000.00           578,380.00           1,098,383.23       1,305,500.00          (0.47)         % 1,299,300.00          

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 4,029,791.00       4,364,170.00       5,179,730.71       5,475,300.00          5,538,900.00          

รวมงบบุคลากร 4,029,791.00       4,364,170.00       5,179,730.71       5,475,300.00          5,538,900.00          

งบดาํเนินการ

  ค่าตอบแทน

     ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 19,120.00             26,520.00             19,120.00             30,000.00               -            % 30,000.00               

     ค่าเช่าบา้น 15,000.00             18,150.00             19,200.00             20,000.00               17.00        % 23,400.00               

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,400.00             18,000.00             12,200.00             40,000.00               -            % 40,000.00               
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     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 13,629.00             34,255.50             49,349.00             50,000.00               (100.00)     % -                          

รวมค่าตอบแทน 58,149.00             96,925.50             99,869.00             140,000.00             93,400.00               

  ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 12,884.56             12,914.56             10,950.00             25,000.00               -            % 25,000.00               

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          โครงการรักษาความปลอดภยัในช่วงเทศกาลอาหารและดนตรี 20,000.00             -                       -                       20,000.00               -            % 20,000.00               

          โครงการจดัทาํแผนป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน -                       -                       -                       10,000.00               -            % 10,000.00               

          โครงการร่วมกิจกรรมป้องกนัและดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 21,000.00             21,000.00             21,000.00             20,000.00               5.00          % 21,000.00               

          โครงการฝึกอบรม อปพร. -                       -                       -                       100,000.00             (100.00)     % -                          

          โครงการร่วมกิจกรรมป้องกนัและดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 21,000.00             21,000.00             21,000.00             20,000.00               5.00          % 21,000.00               

          ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ -                       -                       1,440.00               28,000.00               -            % 28,000.00               

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 227,031.89           130,981.43           126,235.00           80,000.00               -            % 80,000.00               

รวมค่าใช้สอย 301,916.45           185,895.99           180,625.00           303,000.00             205,000.00             

  ค่าวสัดุ

     วสัดุสาํนกังาน 11,201.00             9,723.00               11,868.50             5,000.00                 -            % 5,000.00                 

     วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ -                       3,629.00               -                       5,000.00                 -            % 5,000.00                 

     วสัดุงานบา้นงานครัว 7,324.00               5,000.00               4,868.00               5,000.00                 -            % 5,000.00                 

     วสัดุก่อสร้าง 12,375.00             16,030.00             156,916.00           5,000.00                 -            % 5,000.00                 

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 210,771.80           49,630.00             221,873.00           35,000.00               -            % 35,000.00               

     วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 435,691.58           572,804.86           514,688.48           210,000.00             -            % 210,000.00             

     วสัดุเครื่องแต่งกาย 101,650.00           -                       34,300.00             35,000.00               -            % 35,000.00               

     วสัดุคอมพิวเตอร์ 6,774.00               3,100.00               6,200.00               5,000.00                 -            % 5,000.00                 

     วสัดุเครื่องดบัเพลิง 134,810.00           128,905.00           101,500.00           105,000.00             -            % 105,000.00             
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รวมค่าวสัดุ 920,597.38           788,821.86           1,052,213.98       410,000.00             410,000.00             

  ค่าสาธารณูโภค

     ค่านํ้ าประปา 21,656.74             18,398.66             28,580.80             17,000.00               -            % 17,000.00               

     ค่าโทรศพัท์ 7,075.70               8,226.92               7,845.41               7,000.00                 -            % 7,000.00                 

รวมค่าสาธารณูปโภค 28,732.44             26,625.58             36,426.21             24,000.00               24,000.00               

รวมงบดาํเนินการ 1,309,395.27       1,098,268.93       1,369,134.19       877,000.00             732,400.00             

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน 5,339,186.27       5,462,438.93       6,548,864.90       6,352,300.00          6,271,300.00          

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,339,186.27       5,462,438.93       6,548,864.90       6,352,300.00          6,271,300.00          

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา

  งบบุคลากร

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

     เงินเดือนพนกังาน 1,020,420.00       1,070,800.00       1,127,247.00       1,046,700.00          41.68        % 1,483,000.00          

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 90,894.00             103,200.00           98,525.00             103,200.00             (34.88)       % 67,200.00               

     เงินประจาํตาํแหน่ง 67,200.00             67,200.00             67,200.00             67,200.00               -            % 67,200.00               

     ค่าจา้งพนกังานจา้ง 1,203,960.00       1,218,600.97       998,580.00           1,281,600.00          -            % 1,281,600.00          

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง 355,500.00           345,241.45           650,208.00           878,400.00             -            % 878,400.00             

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,737,974.00       2,805,042.42       2,941,760.00       3,377,100.00          3,777,400.00          

รวมงบบุคลากร 2,737,974.00       2,805,042.42       2,941,760.00       3,377,100.00          3,777,400.00          

งบดาํเนินการ

  ค่าตอบแทน

     ค่าเช่าบา้น 42,000.00             42,000.00             42,000.00             42,000.00               -            % 42,000.00               

     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 18,820.00             16,015.00             13,645.00             20,000.00               (100.00)     % -                          
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รวมค่าตอบแทน 60,820.00             58,015.00             55,645.00             62,000.00               42,000.00               

  ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 242,648.08           256,648.08           192,720.40           200,000.00             582.75 % 1,365,500.00          

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          โครงการจดักิจกรรมมอบประกาศนียบตัรใหแ้ก่นกัเรียน 15,000.00             15,000.00             15,000.00             15,000.00               -            % 15,000.00               

          โครงการการจดันิทรรศการและสนบัสนุนงานวชิาการ 49,640.00             49,820.00             40,000.00             50,000.00               -            % 50,000.00               

          โครงการกิจกรรมรณรงคเ์พื่อต่อตา้นยาเสพติด 268,000.00           -                       -                       -                          -                          

     ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 15,950.00             19,760.00             11,340.00             14,000.00               -            % 14,000.00               

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม -                       5,800.00               1,150.00               7,000.00                 -            % 7,000.00                 

รวมค่าใช้สอย 591,238.08           347,028.08           260,210.40           286,000.00             1,451,500.00          

  ค่าวสัดุ

     วสัดุสาํนกังาน 19,991.50             89,996.50             29,986.25             20,000.00               -            % 20,000.00               

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง -                       2,000.00               1,900.00               2,000.00                 -            % 2,000.00                 

     วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -                       -                       -                       2,000.00                 -            % 2,000.00                 

     วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00               13,800.00             5,000.00               5,000.00                 -            % 5,000.00                 

รวมค่าวสัดุ 24,991.50             105,796.50           36,886.25             29,000.00               29,000.00               

  ค่าสาธารณูโภค

     ค่านํ้ าประปา 274,056.00           214,481.58           -                       50,000.00               -            % 50,000.00               

     ค่าโทรศพัท์ 56,943.42             42,749.55             5,125.89               28,000.00               -            % 28,000.00               

รวมค่าสาธารณูปโภค 330,999.42           257,231.13           5,125.89               78,000.00               78,000.00               

  ค่าครุภัณฑ์

     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 47,000.00             -                       -                       -                          -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,000.00             -                       -                       -                          -                          
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รวมงบดาํเนินการ 1,055,049.00       768,070.71           357,867.54           455,000.00             1,600,500.00          

งบเงนิอุดหนุน

   เงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุน อปท. 20,000.00             -                       -                       -                          -                          

รวมเงนิอุดหนุน 20,000.00             -                       -                       -                          -                          

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 3,813,023.00       3,573,113.13       3,299,627.54       3,832,100.00          5,377,900.00          

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

  งบบุคลากร

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

     เงินเดือนพนกังาน -                       -                       34,085,990.40     40,075,800.00       100.00      % 54,143,940.00       

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน -                       -                       3,059,752.39       3,683,640.00          100.00      % 5,277,200.00          

     เงินวทิยฐานะ -                       -                       3,595,980.00       5,698,800.00          100.00      % 7,007,200.00          

     ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ -                       -                       627,360.00           665,100.00             100.00      % 793,000.00             

     เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจา้ง -                       -                       17,226.00             15,700.00               100.00      % -                          

     ค่าจา้งพนกังานจา้ง 306,040.00           458,360.00           698,200.00           1,111,080.00          54.23        % 1,713,600.00          

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง 105,680.00           127,210.00           384,210.00           438,760.00             55.21        % 681,000.00             

     เงนิอืน่ๆ -                       -                       -                       -                          -                          

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 411,720.00           585,570.00           42,468,718.79     51,688,880.00       69,615,940.00       

รวมงบบุคลากร 411,720.00           585,570.00           42,468,718.79     51,688,880.00       69,615,940.00       

งบดาํเนินการ

  ค่าตอบแทน

     ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. -                       -                       43,000.00             49,500.00               100.00      % 22,800.00               

      ค่าเช่าบา้น -                       -                       -                       -                          100.00 % 700,000.00             
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      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                       -                       -                       -                          100.00      % 150,000.00             

รวมค่าตอบแทน -                       -                       -                       -                          872,800.00             

  ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

         เงินอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา -                       -                       5,281,649.00       -                          -            % -                          

         เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมพฒันาเยาวชน 188,800.00           -                       -                       -                          -            % -                          

         โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนเทศบาลระดบัทอ้งถิ่น ระดบัภาค และระดบัประเทศ 283,370.00           -                       -                       50,000.00               -            % 50,000.00               

         โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการบริหารสถานศึกษา 4,513,939.21       4,498,049.89       -                       9,524,600.00          0.62          % 9,583,600.00          

         โครงการรณรงคเ์พื่อป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา -                       -                       -                       57,000.00               -            % 57,000.00               

          ค่าใชจ้่ายในการพฒันาครูสอนเด็กดอ้ยโอกาส -                       -                       -                       6,000.00                 100.00      % 6,000.00                 

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม -                       -                       -                       600,000.00             600,000.00             

รวมค่าใช้สอย 4,986,109.21       4,498,049.89       5,281,649.00       10,237,600.00       10,296,600.00       

  ค่าวสัดุ

     ค่าอาหารเสริม (นม) 7,300,541.60       7,714,427.31       8,504,711.70       8,592,220.00          0.04          % 8,595,860.00          

     วสัดุการศึกษา -                       -                       -                       6,500.00                 100.00      % 10,000.00               

รวมค่าวสัดุ 7,300,541.60       7,714,427.31       8,504,711.70       8,598,720.00          8,605,860.00          

รวมงบดาํเนินการ 12,286,650.81     12,212,477.20     13,786,360.70     18,836,320.00       19,775,260.00       

งบเงนิอุดหนุน

   เงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,549,700.00       6,848,400.00       6,982,300.00       10,992,000.00       1.86          % 11,196,000.00       

รวมเงนิอุดหนุน 5,549,700.00       6,848,400.00       6,982,300.00       10,992,000.00       11,196,000.00       

รวมงบเงนิอุดหนุน 5,549,700.00       6,848,400.00       6,982,300.00       10,992,000.00       11,196,000.00       

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 18,248,070.81     19,646,447.20     63,237,379.49     81,517,200.00       100,587,200.00     
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รวมแผนงานการศึกษา 22,061,093.81     23,219,560.33     66,537,007.03     85,349,300.00       105,965,100.00     

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

  งบบุคลากร

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

     เงินเดือนพนกังาน 924,450.00           1,084,700.00       1,163,460.00       1,206,200.00          9.02          % 1,315,000.00          

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 61,600.00             67,200.00             67,200.00             67,200.00               -            % 67,200.00               

    เงินประจาํตาํแหน่ง 61,600.00             67,200.00             67,200.00             67,200.00               -            % 67,200.00               

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,047,650.00       1,219,100.00       1,297,860.00       1,340,600.00          1,449,400.00          

รวมงบบุคลากร 1,047,650.00       1,219,100.00       1,297,860.00       1,340,600.00          1,449,400.00          

งบดาํเนินการ

  ค่าตอบแทน

     ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. -                       -                       -                       30,000.00               -            % 30,000.00               

     ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 25,240.00             1,680.00               -                       30,000.00               -            % 30,000.00               

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                       -                       -                       -                          - % -                          

     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 12,770.00             19,861.00             19,948.00             20,000.00               (100.00)     % -                          

รวมค่าตอบแทน 38,010.00             21,541.00             19,948.00             80,000.00               60,000.00               

ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 14,446.07             14,446.07             14,446.07             20,000.00               -            % 20,000.00               

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 19,991.00             11,800.00             11,860.00             14,000.00               -            % 14,000.00               

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 500.00                  4,300.00               1,500.00               9,000.00                 -            % 9,000.00                 

รวมค่าใช้สอย 34,937.07             30,546.07             27,806.07             43,000.00               43,000.00               
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ค่าวสัดุ

     วสัดุสาํนกังาน 20,409.00             24,235.50             19,787.00             20,000.00               -            % 20,000.00               

     วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,932.00               3,324.00               2,596.00               3,500.00                 -            % 3,500.00                 

     วสัดุงานบา้นงานครัว -                       9,462.00               5,150.00               3,500.00                 -            % 3,500.00                 

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง -                       -                       -                       2,000.00                 -            % 2,000.00                 

     วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,774.52               4,741.80               3,126.96               5,000.00                 -            % 5,000.00                 

     วสัดุคอมพิวเตอร์ 11,549.00             23,850.00             15,120.00             20,000.00               -            % 20,000.00               

รวมค่าวสัดุ 44,664.52             65,613.30             45,779.96             54,000.00               54,000.00               

ค่าสาธารณูโภค

     ค่าโทรศพัท์ 5,312.99               3,427.64               3,302.59               3,500.00                 -            % 3,500.00                 

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,312.99               3,427.64               3,302.59               3,500.00                 3,500.00                 

  ค่าครุภัณฑ์

     ครุภณัฑก์ารเกษตร 58,000.00             48,000.00             -                       -                          -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,000.00             48,000.00             -                       -                          

รวมงบดาํเนินการ 180,924.58           169,128.01           96,836.62             180,500.00             160,500.00             

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 1,228,574.58       1,388,228.01       1,394,696.62       1,521,100.00          1,609,900.00          

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

งบดาํเนินการ

   ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

         โครงการอบรมและฟื้นฟศูกัยภาพ อสม. ในวนั อสม. แห่งชาติ 60,350.00             -                       50,000.00               -            % 50,000.00               

         โครงการอบรม อสม. ต่อเนื่อง 180,000.00           220,000.00           290,000.00           396,000.00             9.09          % 432,000.00             

         โครงการออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ 103,100.00           68,400.00             111,000.00           150,000.00             -            % 150,000.00             
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         โครงการฝึกอบรม อสม. และทศันศึกษาดูงาน 790,890.00           -                       583,110.00           -                          -            % 300,000.00             

         โครงการตรวจสุขภาพอนามยัเด็กนกัเรียน -                       -                       35,000.00               -            % 35,000.00               

         โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 225,000.00           300,000.00           125,000.00           -                          

         โครงการอบรมศึกษาดูงานของชมรมผูสู้งอายุ 183,050.00           -                       -                          

         โครงการจดันิทรศการปิดทองหลงัพระ -                       -                       40,000.00               -            % 40,000.00               

         โครงการพฒันาร้านอาหาร และแผงลอยจาํหน่ายอาหาร(เทศกาลอาหารและดนตรี) 790,678.71           303,107.97           316,101.91           400,000.00             -            % 400,000.00             

         โครงการพฒันาสว้มสาธารณะสาํนกังานเทศบาลเมืองชยันาท -                       -                       50,000.00             

         โครงการรวมใจภกัดิ์รักษส์ิ่งแวดลอ้มพร้อมพฒันาชุมชน -                       -                       175,650.00           

         โครงการรงเรียนสีขาวรักษส์ิ่งแวดลอ้ม (ตาวเิศษ) 71,200.00             -                       -                       -                          -                          

         โครงการประกวด "หนา้บา้นน่าอยู"่ -                       -                       -                       -                          -            180,000.00             

รวมค่าใช้สอย 2,404,268.71       891,507.97           1,650,861.91       1,071,000.00          1,587,000.00          

ค่าวสัดุ

     วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 46,500.00             87,500.00             97,150.00             110,000.00             -            % 110,000.00             

รวมค่าวสัดุ 46,500.00             87,500.00             97,150.00             110,000.00             110,000.00             

รวมงบดาํเนินการ 2,450,768.71       979,007.97           1,748,011.91       1,181,000.00          1,697,000.00          

งบเงนิอุดหนุน

   เงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุนเอกชน 180,000.00           -                       180,000.00           180,000.00             50.00        % 270,000.00             

รวมเงนิอุดหนุน 180,000.00           -                       180,000.00           180,000.00             270,000.00             

รวมงบเงนิอุดหนุน 180,000.00           -                       180,000.00           180,000.00             270,000.00             

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 2,630,768.71       979,007.97           1,928,011.91       1,361,000.00          1,967,000.00          

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

  งบบุคลากร
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  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

     เงินเดือนพนกังาน 636,180.00           747,900.00           820,136.77           850,400.00             5.59          % 897,900.00             

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 183,700.00           200,400.00           200,083.87           292,800.00             -            % 292,800.00             

     ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ 136,840.00           149,300.00           160,980.00           165,200.00             12.17        % 185,300.00             

     เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจา้งประจาํ 5,467.00               6,000.00               3,132.00               -                          -                          

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 962,187.00           1,103,600.00       1,184,332.64       1,308,400.00          1,376,000.00          

รวมงบบุคลากร 962,187.00           1,103,600.00       1,184,332.64       1,308,400.00          1,376,000.00          

งบดาํเนินการ

  ค่าตอบแทน

     ค่าเช่าบา้น 36,000.00             36,000.00             36,000.00             42,000.00               -            % 42,000.00               

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                       20,000.00             20,000.00             20,000.00               10.00        % 22,000.00               

     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 21,983.00             21,560.00             15,623.00             30,000.00               (100.00)     % -                          

รวมค่าตอบแทน 57,983.00             77,560.00             71,623.00             92,000.00               64,000.00               

   ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ -                       -                       4,860.00               7,000.00                 -            % 7,000.00                 

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม -                       -                       567.10                  3,500.00                 -            % 3,500.00                 

รวมค่าใช้สอย -                       -                       5,427.10               10,500.00               10,500.00               

ค่าวสัดุ

     วสัดุงานบา้นงานครัว -                       -                       3,500.00                 -            % 3,500.00                 

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง -                       -                       2,000.00                 -            % 2,000.00                 

     วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 81,475.75             67,597.29             64,242.43             35,000.00               57.14        % 55,000.00               

     วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 31,420.00             4,940.00               5,718.00               29,000.00               -            % 29,000.00               
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ประมาณการรายจ่ายจริง

รวมค่าวสัดุ 112,895.75           72,537.29             69,960.43             69,500.00               89,500.00               

ค่าสาธารณูโภค

     ค่านํ้ าประปา 36,297.39             43,202.16             33,198.87             25,000.00               40.00        % 35,000.00               

     ค่าโทรศพัท์ 26,546.95             29,419.62             20,349.11             14,000.00               10.71        % 15,500.00               

รวมค่าสาธารณูปโภค 62,844.34             72,621.78             53,547.98             39,000.00               50,500.00               

รวมงบดาํเนินการ 233,723.09           222,719.07           200,558.51           211,000.00             214,500.00             

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1,195,910.09       1,326,319.07       1,384,891.15       1,519,400.00          1,590,500.00          

รวมแผนงานสาธารณสุข 5,055,253.38       3,693,555.05       4,707,599.68       4,401,500.00          5,167,400.00          

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

  งบบุคลากร

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

     เงินเดือนพนกังาน 769,440.00           885,800.00           1,071,558.00       987,400.00             8.63          % 1,072,600.00          

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 64,350.00             77,509.40             85,355.00             91,200.00               (12.06)       % 80,200.00               

     เงินประจาํตาํแหน่ง 61,600.00             67,200.00             67,200.00             67,200.00               -            % 67,200.00               

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 895,390.00           1,030,509.40       1,224,113.00       1,145,800.00          1,220,000.00          

รวมงบบุคลากร 895,390.00           1,030,509.40       1,224,113.00       1,145,800.00          1,220,000.00          

งบดาํเนินการ

  ค่าตอบแทน

     ค่าเช่าบา้น 36,000.00             36,000.00             55,000.00             42,000.00               -            % 42,000.00               

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 32,580.00             8,850.00               20,760.00             50,000.00               (56.00)       % 22,000.00               

     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 23,759.50             87,268.50             149,884.00           50,000.00               (100.00)     % -                          

รวมค่าตอบแทน 92,339.50             132,118.50           225,644.00           142,000.00             64,000.00               
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ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 12,191.64             5,991.64               5,191.64               46,000.00               8.70          % 50,000.00               

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 15,952.00             9,122.00               12,618.00             14,000.00               -            % 14,000.00               

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 2,420.00               6,400.00               15,610.00             7,000.00                 285.71      % 27,000.00               

รวมค่าใช้สอย 30,563.64             21,513.64             33,419.64             67,000.00               91,000.00               

ค่าวสัดุ

     วสัดุสาํนกังาน 10,091.00             19,867.00             30,936.50             11,000.00               81.82        % 20,000.00               

     วสัดุงานบา้นงานครัว 2,900.00               2,985.00               2,985.00               3,000.00                 66.67        % 5,000.00                 

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 21,400.00             33,440.00             3,790.00               7,000.00                 157.14      % 18,000.00               

     วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00               7,200.00               3,020.00               3,500.00                 -            % 3,500.00                 

     วสัดุคอมพิวเตอร์ 29,950.00             16,940.00             20,220.00             7,000.00                 114.29      % 15,000.00               

รวมค่าวสัดุ 69,341.00             80,432.00             60,951.50             31,500.00               61,500.00               

ค่าสาธารณูโภค 338.10      

     ค่าโทรศพัท์ 1,329.60               1,219.80               1,228.95               3,500.00                 -            % 3,500.00                 

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,329.60               1,219.80               1,228.95               3,500.00                 3,500.00                 

ค่าครุภัณฑ์

     ครุภณัฑก์่อสร้าง 4,200.00               -                       -                       -                          -                          

     ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 15,500.00             -                       -                       -                          -                          

     ครุภณัฑส์าํนกังาน 23,500.00             -                       -                       -                          -                          

     ครุภณัฑอ์ื่นๆ 70,000.00             -                       90,000.00             -                          -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ 113,200.00           -                       90,000.00             -                          -                          

รวมงบดาํเนินการ 306,773.74           235,283.94           411,244.09           244,000.00             220,000.00             
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งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,202,163.74       1,265,793.34       1,635,357.09       1,389,800.00          1,440,000.00          

งานไฟฟ้าถนน

  งบบุคลากร

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

     เงินเดือนพนกังาน 314,720.00           369,600.00           392,700.00           409,400.00             (70.93)       % 119,000.00             

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน -                       -                       -                          -            % 18,000.00               

     ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ 136,840.00           149,300.00           158,280.00           168,500.00             7.89          % 181,800.00             

     เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจา้งประจาํ 5,467.00               4,698.00               3,132.00               -                          -            % -                          

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 457,027.00           523,598.00           554,112.00           577,900.00             318,800.00             

รวมงบบุคลากร 457,027.00           523,598.00           554,112.00           577,900.00             318,800.00             

งบดาํเนินการ

  ค่าตอบแทน

     ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 7,920.00               -                       -                       10,000.00               -            % 10,000.00               

     ค่าเช่าบา้น 42,000.00             42,000.00             42,000.00             42,000.00               (56.67)       % 18,200.00               

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,980.00             9,200.00               19,400.00             20,000.00               (100.00)     % -                          

     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                       30,830.00             49,049.00             50,000.00               (100.00)     % -                          

รวมค่าตอบแทน 63,900.00             82,030.00             110,449.00           122,000.00             28,200.00               

ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 498,598.00           331,897.00           563,774.00           503,000.00             -            % 503,000.00             

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 29,950.00             -                       49,243.30             14,000.00               -            % 14,000.00               

รวมค่าใช้สอย 528,548.00           331,897.00           613,017.30           517,000.00             517,000.00             

ค่าวสัดุ

     วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 536,990.00           567,920.00           796,689.00           400,000.00             75.00        % 700,000.00             
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558

ประมาณการรายจ่ายจริง

     วสัดุก่อสร้าง 27,563.00             20,705.00             -                       21,000.00               -            % 21,000.00               

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง -                       24,600.00             18,600.00             5,000.00                 500.00      % 30,000.00               

รวมค่าวสัดุ 564,553.00           613,225.00           815,289.00           426,000.00             751,000.00             

รวมงบดาํเนินการ 1,157,001.00       1,027,152.00       1,538,755.30       1,065,000.00          1,296,200.00          

งานไฟฟ้าถนน 1,614,028.00       1,550,750.00       2,092,867.30       1,642,900.00          1,615,000.00          

งานสวนสาธารณะ

งบดาํเนินการ

   ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 381,000.00           285,750.00           381,000.00           390,000.00             -            % 390,000.00             

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          โครงการทอ้งถิ่นไทย รวมใจภกัดิ์ รักษพ์ื้นที่สีเขียว -                       27,850.00             -                       30,000.00               (100.00)     % -                          

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 8,000.00               -                       -                       -                          -            % -                          

รวมค่าใช้สอย 389,000.00           313,600.00           381,000.00           420,000.00             390,000.00             

ค่าวสัดุ

     วสัดุก่อสร้าง 39,980.00             27,895.00             15,900.00             28,000.00               7.14          % 30,000.00               

     วสัดุการเกษตร 124,400.00           123,881.60           188,827.15           42,000.00               66.67        % 70,000.00               

รวมค่าวสัดุ 164,380.00           151,776.60           204,727.15           70,000.00               100,000.00             

ค่าครุภัณฑ์

     ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว -                       18,832.00             -                       -                          -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ -                       18,832.00             -                       -                          -                          

รวมงบดาํเนินการ 553,380.00           484,208.60           585,727.15           490,000.00             490,000.00             

งานสวนสาธารณะ 553,380.00           484,208.60           585,727.15           490,000.00             490,000.00             

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558

ประมาณการรายจ่ายจริง

  งบบุคลากร

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

     ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ 746,240.00           814,100.00           856,680.00           866,800.00             9.55          % 949,600.00             

     เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจา้งประจาํ 19,300.00             29,118.00             25,986.00             26,600.00               (100.00)     % -                          

     ค่าจา้งพนกังานจา้ง 1,202,406.83       1,470,999.94       1,537,800.00       1,673,300.00          4.07          % 1,741,400.00          

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง 247,850.00           254,183.23           326,550.00           280,100.00             -            % 280,100.00             

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 2,215,796.83       2,568,401.17       2,747,016.00       2,846,800.00          2,971,100.00          

รวมงบบุคลากร 2,215,796.83       2,568,401.17       2,747,016.00       2,846,800.00          2,971,100.00          

  ค่าตอบแทน

     ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 125,200.00           57,600.00             84,000.00             84,000.00               2.38 % 86,000.00               

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -                       -                       11,660.00             20,000.00               10.00        % 22,000.00               

     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 21,029.00             24,661.00             17,240.00             30,000.00               (100.00)     % -                          

รวมค่าตอบแทน 146,229.00           82,261.00             112,900.00           134,000.00             108,000.00             

   ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 9,026,000.00       6,802,953.33       9,037,004.29       9,135,000.00          4.33          % 9,530,400.00          

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 540.00                  -                       6,592.00               4,000.00                 150.00 % 10,000.00               

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 147,495.90           387,339.37           503,574.79           500,000.00             -            % 500,000.00             

รวมค่าใช้สอย 9,174,035.90       7,190,292.70       9,547,171.08       9,639,000.00          10,040,400.00       

  ค่าวสัดุ

     วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ -                       2,503.00               -                       7,000.00                 -            % 7,000.00                 

     วสัดุงานบา้นงานครัว 149,190.00           109,875.00           140,725.00           110,000.00             127.27      % 250,000.00             

     วสัดุก่อสร้าง 29,735.00             19,400.00             146,890.70           21,000.00               9.52          % 23,000.00               
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     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 383,589.13           248,016.05           533,216.75           161,500.00             37.03        % 221,300.00             

     วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,334,961.19       1,840,010.19       2,061,701.53       1,800,000.00          -            % 1,800,000.00          

     วสัดุเครื่องแต่งกาย 22,980.00             13,160.00             7,800.00               14,000.00               -            % 14,000.00               

รวมค่าวสัดุ 2,920,455.32       2,232,964.24       2,890,333.98       2,113,500.00          2,315,300.00          

  ค่าสาธารณูโภค

     ค่าไฟฟ้า 68,277.78             78,516.75             98,489.95             81,000.00               -            % 81,000.00               

รวมค่าสาธารณูปโภค 68,277.78             78,516.75             98,489.95             81,000.00               81,000.00               

  ค่าครุภัณฑ์

     ครุภณัฑโ์รงงาน -                       -                       8,000.00               -                          -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ -                       -                       8,000.00               -                          -                          

รวมงบดาํเนินการ 12,308,998.00     9,584,034.69       12,656,895.01     11,967,500.00       12,544,700.00       

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 14,524,794.83     12,152,435.86     15,403,911.01     14,814,300.00       15,515,800.00       

งานบําบัดนํา้เสีย

งบดาํเนินการ

   ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 264,000.00           200,838.71           264,000.00           264,000.00             -            % 264,000.00             

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 107,025.00           76,773.20             82,818.00             30,000.00               116.67 % 65,000.00               

รวมค่าใช้สอย 371,025.00           277,611.91           346,818.00           294,000.00             329,000.00             

  ค่าวสัดุ

     วสัดุก่อสร้าง 23,865.00             -                       -                       -                          -            % 33,000.00               

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง -                       -                       2,030.86               5,000.00                 100.00      % 5,000.00                 

     วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ -                       6,430.00               6,945.00               7,000.00                 -            % 7,000.00                 

     วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ -                       -                       -                       14,000.00               (71.43)       % 4,000.00                 
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558

ประมาณการรายจ่ายจริง

รวมค่าวสัดุ 23,865.00             6,430.00               8,975.86               26,000.00               49,000.00               

  ค่าสาธารณูโภค

     ค่าไฟฟ้า 796,076.67           1,062,839.93       1,037,009.88       1,300,000.00          15.38        % 1,500,000.00          

     ค่านํ้ าประปา 1,878.58               19,461.34             31,798.89             5,000.00                 120.00      % 11,000.00               

     ค่าโทรศพัท์ 667.68                  3,954.72               3,852.00               5,000.00                 -            % 5,000.00                 

รวมค่าสาธารณูปโภค 798,622.93           1,086,255.99       1,072,660.77       1,310,000.00          1,516,000.00          

รวมงบดาํเนินการ 1,193,512.93       1,370,297.90       1,428,454.63       1,630,000.00          1,894,000.00          

  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

      เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) -                       -                       247,020.95           -                          -                          

      โครงการบาํบดันํ้ าเสีย

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง -                       -                       247,020.95           -                          

งานบําบัดนํา้เสีย 1,193,512.93       1,370,297.90       1,675,475.58       1,630,000.00          1,894,000.00          

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 19,087,879.50     16,823,485.70     21,393,338.13     19,967,000.00       20,954,800.00       

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

  งบบุคลากร

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

     เงินเดือนพนกังาน 1,593,200.00       1,797,400.00       1,943,169.50       2,015,400.00          (10.08)       % 1,812,200.00          

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 101,200.00           113,520.00           179,055.50           204,500.00             (44.89)       % 112,700.00             

    เงินประจาํตาํแหน่ง 67,200.00             67,200.00             67,200.00             67,200.00               -            % 67,200.00               

    ค่าจา้งพนกังานจา้ง -                       -                       104,880.00           104,900.00             100.00      % 109,700.00             

     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง -                       -                       59,280.00             18,000.00               100.00      % 18,000.00               

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 1,761,600.00       1,978,120.00       2,353,585.00       2,410,000.00          2,119,800.00          
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558

ประมาณการรายจ่ายจริง

รวมงบบุคลากร 1,761,600.00       1,978,120.00       2,353,585.00       2,410,000.00          2,119,800.00          

งบดาํเนินการ

ค่าตอบแทน

     ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. -                       -                       -                       10,000.00               -            % 10,000.00               

     ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ -                       -                       -                       8,000.00                 -            % 8,000.00                 

     ค่าเช่าบา้น 43,400.00             53,400.00             110,150.00           152,400.00             (15.75)       % 128,400.00             

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,800.00               -                       -                       -                          -                          

     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 43,954.00             49,887.00             49,712.00             50,000.00               (100.00)     % -                          

รวมค่าตอบแทน 96,154.00             103,287.00           159,862.00           220,400.00             146,400.00             

   ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 43,700.00             67,520.00             45,600.00             55,000.00               -            % 55,000.00               

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          โครงการกีฬาร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด 37,870.00             62,900.00             37,210.00             40,000.00               -            % 40,000.00               

          โครงการจดัเก็บขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานเพื่อการจดัทาํแผนพฒันา 39,630.00             18,000.00             -                       80,000.00               100.00      % 50,000.00               

              ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

          โครงการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการชุมชน 407,868.00           -                       -                          -                          

           โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ ผูดู้แลและผูช้่วยคนพิการ              

        เทศบาลเมืองชยันาท -                       -                       4,000.00                 100.00      % 4,000.00                 

          โครงการฝึกอบรมการจดัทาํแผนชุมชน 9,940.00               10,000.00             10,000.00             10,000.00               -            % 10,000.00               

          โครงการบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุข แบบ ABC -                       15,000.00             29,665.00             150,000.00             (100.00)     % -                          

           โครงการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพองคก์รสตรีอาสาพฒันาชุมชน                         

              เทศบาลเมืองชยันาท -                       -                       -                       3,000.00                 100.00      % 3,000.00                 

          ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 23,712.00             3,080.00               1,240.00               20,000.00               -            % 20,000.00               
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     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 1,550.00               800.00                  3,450.00               3,500.00                 -            % 3,500.00                 

รวมค่าใช้สอย 564,270.00           177,300.00           127,165.00           365,500.00             185,500.00             

  ค่าวสัดุ

     วสัดุสาํนกังาน 29,955.00             19,327.00             18,535.50             15,000.00               -            % 15,000.00               

     วสัดุก่อสร้าง 99,891.00             -                       -                       -                          -                          

     วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ -                       680.00                  920.00                  3,000.00                 -            % 3,000.00                 

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง -                       -                       -                       3,000.00                 -            % 3,000.00                 

     วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,001.19             6,270.78               7,969.45               15,000.00               (33.33)       % 10,000.00               

     วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,640.00             13,370.00             15,000.00             20,000.00               25.00        % 25,000.00               

รวมค่าวสัดุ 165,487.19           39,647.78             42,424.95             56,000.00               56,000.00               

  ค่าสาธารณูโภค

     ค่าโทรศพัท์ -                       1,503.40               1,710.75               3,000.00                 100.00      % 3,000.00                 

รวมค่าสาธารณูปโภค -                       1,503.40               1,710.75               3,000.00                 3,000.00                 

  ค่าครุภัณฑ์

     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ -                       -                       3,500.00               -                          -            % -                          

     ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ -                       12,500.00             -                       -                          -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ -                       12,500.00             3,500.00               -                          -                          

รวมงบดาํเนินการ 825,911.19           334,238.18           334,662.70           644,900.00             390,900.00             

งบเงนิอุดหนุน

  เงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000.00             50,000.00             50,000.00             300,000.00             -            % 300,000.00             

     เงินอุดหนุนเอกชน 360,000.00           -                       -                       360,000.00             360,000.00             

รวมเงนิอุดหนุน 410,000.00           50,000.00             50,000.00             660,000.00             660,000.00             
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ประมาณการรายจ่ายจริง

รวมงบเงนิอุดหนุน 410,000.00           50,000.00             50,000.00             660,000.00             660,000.00             

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,997,511.19       2,362,358.18       2,738,247.70       3,714,900.00          3,170,700.00          

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,997,511.19       2,362,358.18       2,738,247.70       3,714,900.00          3,170,700.00          

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งานกฬีาและนันทนาการ

   งบดาํเนินการ

   ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          โครงการแข่งขนักีฬาพื้นบา้น เช่น หมากรุกไทย 30,000.00             -                       -                       -                          -                          

รวมค่าใช้สอย 30,000.00             -                       -                       -                          -                          

รวมงบดาํเนินการ 30,000.00             -                       -                       -                          -                          

งบเงนิอุดหนุน

  เงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุน อปท. 20,000.00             -                       -                       -                          -                          

รวมเงนิอุดหนุน 20,000.00             -                       -                       -                          -                          

รวมงบเงนิอุดหนุน 20,000.00             -                       -                       -                          -                          

งานกฬีาและนันทนาการ 50,000.00             -                       -                       -                          -                          

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น

   งบดาํเนินการ

   ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 293,000.00           43,200.00             100,000.00           100,000.00             -            % 100,000.00             

          โครงการจดังานวนัขึ้นปีใหม่ 100,000.00           100,000.00           100,000.00           100,000.00             -            % 100,000.00             
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ประมาณการรายจ่ายจริง

          โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 410,000.00           270,000.00           348,000.00           270,000.00             -            % 270,000.00             

          ค่าใชจ้่ายในพิธีการศาสนาวฒันธรรมและวนัสาํคญัของชาติ - 184,350.00           116,000.00           135,000.00           100,000.00             -            % 100,000.00             

            (เดินวิง่สมาธิ วสิาขะบูชา)

         โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 342,000.00           -                       295,182.09           200,000.00             150.00 % 500,000.00             

         โครงการกิจกรรมลูกเสือชาวบา้น 25,000.00             22,000.00             -                       30,000.00               100.00 % 30,000.00               

รวมค่าใช้สอย 1,354,350.00       551,200.00           978,182.09           800,000.00             1,100,000.00          

รวมงบดาํเนินการ 1,354,350.00       551,200.00           978,182.09           800,000.00             1,100,000.00          

งบเงนิอุดหนุน

  เงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุน อปท. -                       

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 100,000.00           150,000.00           150,000.00           150,000.00             -            % 150,000.00             

     เงินอุดหนุนเอกชน 20,000.00             -                       -                       50,000.00               (100.00)     % -                          

     เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รเอกชน -                       -                       -                       -                          

รวมเงนิอุดหนุน 120,000.00           150,000.00           150,000.00           200,000.00             150,000.00             

รวมงบเงนิอุดหนุน 120,000.00           150,000.00           150,000.00           200,000.00             150,000.00             

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 1,474,350.00       701,200.00           1,128,182.09       1,000,000.00          1,250,000.00          

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1,524,350.00       701,200.00           1,128,182.09       1,000,000.00          1,250,000.00          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา

  งบบุคลากร

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

     เงินเดือนพนกังาน 2,104,380.00       2,440,790.33       1,816,620.00       1,596,600.00          17.68 % 1,878,800.00          

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน 53,284.00             45,649.00             77,469.00             49,200.00               (80.49)       % 9,600.00                 
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     ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ 1,888,940.00       2,062,600.00       2,169,720.00       2,189,900.00          1.20          % 2,216,200.00          

     เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจา้งประจาํ 54,693.00             68,418.00             63,360.00             74,200.00               (100.00)     % -                          

     ค่าจา้งพนกังานจา้ง 637,470.00           656,794.52           683,160.00           693,900.00             22.37        % 849,100.00             

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังานจา้ง 197,300.00           191,281.94           345,867.00           193,000.00             18.65        % 229,000.00             

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 4,936,067.00       5,465,533.79       5,156,196.00       4,796,800.00          5,182,700.00          

รวมงบบุคลากร 4,936,067.00       5,465,533.79       5,156,196.00       4,796,800.00          5,182,700.00          

งบดาํเนินการ

  ค่าตอบแทน

     ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. -                       -                       387,420.00           -                          100.00      % -                          

     ค่าเช่าบา้น 61,200.00             63,300.00             47,850.00             42,000.00               -            % 42,000.00               

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,950.00             29,024.00             44,650.00             90,000.00               6.67 % 96,000.00               

     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 141,487.00           138,824.00           149,875.00           200,000.00             (100.00)     % -                          

รวมค่าตอบแทน 248,637.00           231,148.00           629,795.00           332,000.00             138,000.00             

   ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 84,600.00             27,800.00             40,080.00             30,000.00               -            % 30,000.00               

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 20,041.00             8,730.00               23,780.00             14,000.00               42.86        % 20,000.00               

         โครงการปรับปรัง/ประเมินผลผงัเมืองรวมเมืองชยันาท -                       -                       30,814.00             300,000.00             100.00      % 250,000.00             

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 7,560.00               69,131.00             20,850.00             7,000.00                 -            % 7,000.00                 

รวมค่าใช้สอย 112,201.00           105,661.00           115,524.00           351,000.00             307,000.00             

  ค่าวสัดุ

     วสัดุก่อสร้าง 500,300.00           339,555.00           744,040.00           240,000.00             -            % 240,000.00             

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,570.00             17,848.80             34,775.00             7,000.00                 -            % 7,000.00                 
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     วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 201,338.08           237,217.77           191,997.06           140,000.00             14.29        % 160,000.00             

     วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 19,297.00             13,899.00             56,715.00             14,000.00               -            % 14,000.00               

     วสัดุเครื่องแต่งกาย 2,160.00               1,920.00               1,800.00               7,000.00                 -            % 7,000.00                 

รวมค่าวสัดุ 743,665.08           610,440.57           1,029,327.06       408,000.00             428,000.00             

  ค่าครุภัณฑ์

     ครุภณัฑก์่อสร้าง -                       -                       33,000.00             -                          -                          

รวมค่าครุภัณฑ์ -                       -                       33,000.00             -                          -                          

รวมงบดาํเนินการ 1,104,503.08       947,249.57           1,807,646.06       1,091,000.00          873,000.00             

งบเงนิอุดหนุน

  เงนิอุดหนุน

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 45,350.00             -                       -                       -                          -                          

รวมเงนิอุดหนุน 45,350.00             -                       -                       -                          -                          

รวมงบเงนิอุดหนุน 45,350.00             -                       -                       -                          -                          

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 6,085,920.08       6,412,783.36       6,963,842.06       5,887,800.00          6,055,700.00          

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

งบดาํเนินการ

  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

     โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นเขื่อนเรียงหิน -                       -                       2,000,000.00       -                          -                          

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง -                       -                       2,000,000.00       -                          -                          

รวมงบดาํเนินการ -                       -                       2,000,000.00       -                          -                          

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน -                       -                       2,000,000.00       -                          -                          

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,085,920.08       6,412,783.36       8,963,842.06       5,887,800.00          6,055,700.00          

แผนงานการพาณิชย์
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ยอดต่าง(%) ปี 2558

ประมาณการรายจ่ายจริง

งานโรงฆ่าสัตว์

  งบบุคลากร

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ)

     เงินเดือนพนกังาน -                       346,559.55           396,060.00           416,200.00             4.71          % 435,800.00             

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน -                       6,600.00               -                       -                          0.00 % -                          

     ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ 410,520.00           447,840.00           471,960.00           482,100.00             8.21          % 521,700.00             

     เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจา้งประจาํ 12,666.00             14,094.00             12,528.00             12,000.00               (100.00)     % -                          

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 423,186.00           815,093.55           880,548.00           910,300.00             957,500.00             

รวมงบบุคลากร 423,186.00           815,093.55           880,548.00           910,300.00             957,500.00             

งบดาํเนินการ

  ค่าตอบแทน

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 700.00                  3,900.00               5,000.00                 100.00      % 10,000.00               

     เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 3,967.00               16,265.00             22,695.00             40,000.00               -100.00 % -                          

รวมค่าตอบแทน 3,967.00               16,965.00             26,595.00             45,000.00               10,000.00               

   ค่าใช้สอย

     รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 684,330.58           524,691.00           674,900.00           750,000.00             11.76        % 838,200.00             

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

          โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการรณรงคป์้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 105,388.00           -                       91,800.00             120,000.00             100.00      % 120,000.00             

          ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 4,914.00               540.00                  3,060.00               7,000.00                 42.86        % 10,000.00               

     ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม 17,015.00             20,614.00             205,856.00           200,000.00             (50.00)       % 100,000.00             

รวมค่าใช้สอย 811,647.58           545,845.00           975,616.00           1,077,000.00          1,068,200.00          

  ค่าวสัดุ

     วสัดุสาํนกังาน 1,860.00               2,750.00               3,000.00               3,500.00                 -            % 3,500.00                 
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ประมาณการรายจ่ายจริง

     วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,692.00               2,947.00               10,462.00             10,000.00               -            % 10,000.00               

     วสัดุงานบา้นงานครัว 8,800.00               21,691.00             6,390.00               15,000.00               -            % 15,000.00               

     วสัดุก่อสร้าง 3,700.00               1,445.00               3,995.00               5,000.00                 -            % 5,000.00                 

     วสัดุยานพาหนะและขนส่ง -                       -                       8,100.00               10,000.00               -            % 10,000.00               

     วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 159,810.00           194,750.00           164,410.00           130,000.00             38.46        % 180,000.00             

     วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 70,100.00             81,000.00             56,000.00             56,000.00               7.14          % 60,000.00               

     วสัดุเครื่องแต่งกาย -                       -                       9,120.00               -                          -                          

     วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ -                       -                       7,000.00                 42.86        % 10,000.00               

รวมค่าวสัดุ 248,962.00           304,583.00           261,477.00           236,500.00             293,500.00             

  ค่าสาธารณูโภค

     ค่าไฟฟ้า 71,704.45             106,901.94           87,970.93             60,000.00               16.67        % 70,000.00               

     ค่านํ้ าประปา -                       -                       7,000.00                 -            % 7,000.00                 

รวมค่าสาธารณูปโภค 71,704.45             106,901.94           87,970.93             67,000.00               77,000.00               

รวมงบดาํเนินการ 1,136,281.03       974,294.94           1,351,658.93       1,425,500.00          1,448,700.00          

งานโรงฆ่าสัตว์ 1,559,467.03       1,789,388.49       2,232,206.93       2,335,800.00          2,406,200.00          

รวมงานแผนงานการพาณิชย์ 1,559,467.03       1,789,388.49       2,232,206.93       2,335,800.00          2,406,200.00          

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

   งบกลาง

     ค่าชาํระหนี้เงินตน้ 1,961,902.44       7,469,335.46       8,870,535.91       8,178,200.00          -            % 8,178,200.00          

     ค่าชาํระดอกเบี้ย 2,328,603.09       3,932,952.97       3,679,282.12       4,072,100.00          (20.96)       % 3,218,460.00          

     เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 795,824.00           669,581.00           694,580.00           1,105,320.00          (54.21)       % 506,140.00             

     เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น 606,600.00           411,600.00           649,400.00           990,640.00             (1.72)         % 973,600.00             
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     เบี้ยยงัชีพผูป้่วยโรคเอดส์ 96,000.00             96,000.00             100,500.00           120,000.00             -            % 120,000.00             

     สาํรองจ่าย 2,373,425.30       -                       -                       599,728.00             5.35 % 631,814.00             

     รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 319,580.00           493,087.13           507,131.13           552,400.00             34.82        % 744,730.00             

รวมงบกลาง 8,481,934.83       13,072,556.56     14,501,429.16     15,618,388.00       14,372,944.00       

บําเหน็จ/บํานาญ

     เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น 936,376.00           1,077,432.00       1,190,704.00       1,339,612.00          8.37          % 1,451,756.00          

    เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูร้ับบาํนาญ 198,102.00           240,636.16           192,168.00           192,200.00             100.00      % 192,200.00             

     เงินบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ -                       -                       -                       -                          100.00      % 209,100.00             

รวมบําเหน็จ/บํานาญ 1,134,478.00       1,318,068.16       1,382,872.00       1,531,812.00          1,853,056.00          

รวมงบกลาง 9,616,412.83       14,390,624.72     15,884,301.16     17,150,200.00       16,226,000.00       

งบกลาง 9,616,412.83       14,390,624.72     15,884,301.16     17,150,200.00       16,226,000.00       

รวมแผนงานงบกลาง 9,616,412.83       14,390,624.72     15,884,301.16     17,150,200.00       16,226,000.00       

รวมทุกแผนงาน 92,497,439.05     95,207,434.03     153,523,184.35   169,841,200.00     193,350,000.00     
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อาํเภอ เมืองชยันาท   จงัหวดัชยันาท

เทศบาลเมืองชยันาท

ประจาํปีงบประมาณ  2558

-เพือ่จายเป็นคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกเทศมนตรี เดอืนละ 
10,500 บาท เป็นเงนิ 126,000 บาท 
-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนใหแกทีป่รกึษานายกเทศมนตรี จาํนวน 2 
คนๆละ 7,500บาท/เดอืน  เป็นเงนิ 180,000 บาท โดยคาํนวณการต ัง้
จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิเดอืน เงนิคาตอบแทน 
และประโยชนตอบแทนอืน่ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
สมาชกิสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554 ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิาร
สวนตาํบล จาํนวน 306,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพเิศษใหแกนายกเทศมนตรี เดอืนละ 8,000 
บาท เป็นเงนิ 96,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 3 คนๆล 6,000บาท/
เดอืน  เป็นเงนิ 216,000 บาท รวมเป็นเงนิ 312,000 บาท  ต ัง้จาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิเดอืน เงนิคาตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอืน่ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
สมาชกิสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554 ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 312,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายกเทศมนตรี เดอืนละ 
8,000 บาท เป็นเงนิ 96,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 3คนๆล 
6,000บาท/เดอืน  เป็นเงนิ 216,000 บาท รวมเป็นเงนิ 312,000 
บาท  ต ัง้จายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิเดอืน เงนิคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอืน่ ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชกิสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554 ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก จาํนวน 312,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนใหกบันายกเทศมนตรี เดอืนละ 30,000บาท 
เป็นเงนิ 360,000บาท รองนายกเทศมนตรี 3คนๆละ16,500บาท เป็น
เงนิ 594,000 บาท รวมเป็นเงนิ 954,000 บาท  ต ัง้จายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิเดอืน เงนิคาตอบแทน และประโยชน
ตอบแทนอืน่ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชกิสภา
เทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554 ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดอืนนายก/รองนายก จาํนวน 954,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาตอบแทนเจาหนาทีต่าํรวจทีม่าปฏบิตัหินาทีต่าํรวจเทศกจิ
ใหแก เทศบาล จาํนวน 2 คนๆละ 2,000 บาท/เดอืน ต ัง้จายจากเงนิราย
ได

คาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 48,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแกพนกังานจาง จาํนวน 4 
อตัรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่งให
พนกังาน ลูกจางและพนกังานจางของเทศบาล ไดรบัเพิม่การครองชีพ
ช ั่งคราว ลงวนัที ่1 พฤษภาคม 2555 เป็นเงนิ 85,100 บาท ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 85,100 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 4 อตัรา เป็นเงนิ 
357,800 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 357,800 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางใหแกลูกจางประจาํ จาํนวน 2 อตัรา เป็นเงนิ 
421,700บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 421,700 บาท

-เพือ่จายเงนิเป็นประจาํตาํแหนง ระดบั 9 เดอืนละ 10,000 บาท เป็น
เงนิ 120,000 บาท ระดบั 8 จาํนวน 3 คน  ในอตัราเดอืนละ 5,600 
บาท/คน เป็นเงนิ 201,600 บาท รวมเป็นเงนิ 321,600 บาท ต ัง้จาย
จากรายได

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 321,600 บาท

-เพือ่จายเงนิคาตอบแทนรายเดอืน ใหกบัพนกังานเทศบาลทีม่ีสทิธิไ์ด
รบัเงนิประจาํตาํแหนง ระดบั 9 เดอืนละ 10,000 บาท เป็นเงนิ 
120,000 บาท ระดบั 8 จาํนวน 3 คนๆละ 5,600 บาท เป็นเงนิ 
201,600 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบกิจายคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืนของขาราชการ ฯลฯ พ.ศ. 2547 เป็น
เงนิ 321,600 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได
-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวพนกังานเทศบาล ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่ง ใหพนกังาน ลูกจาง
และพนกังานจางของเทศบาล ไดรบัเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ลงวนั
ที ่1 พฤษภาคม 2555 เป็นเงนิ 85,100 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 406,700 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล  จาํนวน 15 อตัรา เป็นเงนิ 
5,422,260 บาท และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี เป็นเงนิ 
198,640 บาท รวมเป็นเงนิ 5,620,900 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 5,620,900 บาท

-เพือ่จายเป็นคาตอบแทนใหแกประธานสภา เดอืนละ 16,500 บาท 
เป็นเงนิ 198,000 บาท และรองประธานสภา เดอืนละ 13,500 บาท 
เป็นเงนิ 162,000 บาท  รวมต ัง้ไวเป็นเงนิ 360,000 บาทต ัง้จายจาก
เงนิรายได 
-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนใหแกสมาชกิสภาเทศบาล ในอตัราเดอืน
ละ  10,500 บาท จาํนวน 16 คน รวมต ัง้ไวเป็นเงนิ 2,016,000 บาท 
ต ัง้จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิเดอืน เงนิคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอืน่ ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชกิสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554 ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 2,376,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ของสมาชกิสภา
เทศบาล คณะเทศมนตรี พนกังานเทศบาลและลูกจาง ทีไ่ดรบัคาํส ั่งให
เดนิทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

(ก) คารบัรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคล ต ัง้ไว 300,000 
บาท 
-เพือ่จายเป็นคารบัรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ปนิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยีย่มชมหรือทศันะศกึษาดงูาน เทศบาลเมอืงชยันาท 
เชน คาอาหาร คาเครือ่งดืม่ คาของขวญั คาพมิพเอกสาร คาใชจายที่
เกีย่วเน่ืองในการเลี้ยงรบัรอง ท ัง้คาบรกิารดวย และคาใชจายอืน่ซึง่จาํ
เป็นตองจายเกีย่วกบัการรบัรอง โดยต ัง้จายในอตัราไมเกนิปีละ 1 % 
ของรายไดจรงิของปีงบประมาณทีล่วงมา ไมรวมรายไดจากเงนิอดุ
หนุนเฉพาะกจิเงนิกู เงนิจายขาดเงนิสะสม และเงนิทีม่ีผอูุทศิให ตาม
หลกัเกณฑหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/2381 ลงวนัที ่
28 กรกฎาคม 2548 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เทศบาลมีรายจายจรงิ
ไมรวมเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิก ูเงนิจายขาดเงนิสะสมเทากบั
71,532,101.09 บาท หกัเงนิทีม่ีผอูทุศิให 81,340.00 บาท คงเหลือ 
71,450,761.09 บาท ต ัง้ไวไมเกนิรอยละ 1 เป็นเงนิ 300,000 บาท
ต ัง้จายจากเงนิรายได
(ข)คาเลี้ยงรบัรองในการประชุมสภา คณะกรรมการและอนุกรรมการ 
ต ัง้ไว 30,000 บาท
-เพือ่จายเป็นคารบัรองในการประชุมสภาทองถิน่ เชน คาอาหาร เครือ่ง
ดืม่ตางๆ ทีใ่ชในการรบัรองและคาบรกิาร เป็นเงนิ 30,000 บาท ต ัง้
จายจากเงนิรายได

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร จาํนวน 330,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนทีก่ระทาํกจิการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกเทศบาล เชน คาขอรบัวารสาร/หนงัสือพมิพราย
วนั คาํส ั่งซ้ือระเบียบ/คมูือการปฏบิตัริาชการ หรือเอกสารอืน่ๆ คาจาง
เหมาการดแูลความสะอาดสาํนกังาน คาจางเหมาดแูลรกัษาความ
ปลอดภยัในเขตเทศบาล และเพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 2,700,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธเิบกิ
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 30,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธิเ์บกิไดตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 231,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอาหารทาํการนอกเวลาใหกบัพนกังานเทศบาลและ
ลูกจาง ซึง่ไดรบัคาํส ั่งใหมาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือในวนัหยุด
ราชการ ตามระเบยีบ กระทรวงมหาดไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 40,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ต ัง้ไว 2,500 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงนิเดอืน เงนิคาตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอืน่ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
สมาชกิสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554 ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาเบี้ยประชุม จาํนวน 2,500 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือกระดาษโปสเตอร โฟม พูกนัและสี คาแผนพบั 
แผนป ายปิดประกาศ ประชาสมัพนัธ ใหประชาชนทราบเกีย่วกบั
ระเบียบกฎหมายของงานทะเบียนประจาํตวับตัรประชาชน ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 3,500 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือน้ํายา เวชภณัฑตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัดเีซล  น้ํามนัเครือ่ง จารบี  
สาํหรบัรถยนต รถจกัรยานยนต  ซึง่อยูในความดแูลรบัผดิชอบของ
สาํนกัปลดั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 140,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมค ตลบัลูกปืน น้ํามนัเบรก น้ํากลน หวัเทยีน และอะไหลตางๆ 
ของรถยนต ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุอสราง เชน ไมตางๆ น้ํามนัทาไม ทนิเนอร 
แปรงทาสปีูนซีเมนต อฐิหนิ ปูนทราย ซีเมนตบล็อก กระเบือ้ง สงักะสี 
เครือ่งสุขภณัฑ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดกุอสราง จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดงุานบานงานครวั เชน แปรง ผงซกัฟอก สบู 
น้ํายาดบักลิน่หรือน้ํายาลางเครือ่งสุขภณัฑ ถวย ชาม จาน แกว จานรอง 
กระตกิน้ํารอน สายยาง กระตกิน้ําแข็ง ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่ว
ไป

วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 30,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอุปกรณไฟฟ า เชน สายไฟฟ า ปล ัก๊และสวติชไฟฟ า 
หลอดไฟฟ า เบรกเกอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาวสัดสุาํนกังาน เชน กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ 
หมกึดจิติอล แฟ ม ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 50,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิและสิง่กอสราง 
หรือวสัดตุางๆ ฯลฯ ของเทศบาล ทีช่าํรุดเสียหาย ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 70,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดังานวนัเทศบาล เขน คาดอกไม ธูป
เทยีน คาปจัจยัถวายพระ คาอาหารเครือ่งดืม่ และคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการจดังานวนัเทศบาล จาํนวน 30,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือพวงมาลยั ดอกไม ของขวญัของรางวลั ทีม่อบให
แกหนวยงาน/องคกรในนามของเทศบาล และเป็นคาจดัซื้อน้ําดืม่ น้ํา
แข็ง ฯลฯ สาํหรบัจงัหวดั หรือ หนวยงานอืน่กรณีขอความอนุเคราะห 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาพวงมาลยั ดอกไม ของขวญั ของรางวลั น้ําดืม่ น้ําแข็ง ฯลฯ จาํนวน 40,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาพธีิการทางศาสนา งานรฐัพธีิ หรืองานราชพธีิตางๆ 
เชน คาจดัซ้ือ/ทาํพวงมาลา พานพุม ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนั
จกัรี วนัปิยมหาราช เป็นตน ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในพธีิการทางศาสนา จาํนวน 70,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจาง ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่ง ใหพนกังาน ลูกจาง
และพนกังานจางของเทศบาล ไดรบัเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ลงวนั
ที ่1 พฤษภาคม 2555 เป็นเงนิ 75,200 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 75,200 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพนกังานจาง 1 อตัรา เป็นเงนิ 104,800 
บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 104,800 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนง ระดบั 8 ในอตัราเงนิเดอืน 5,600 
บาท/คน เป็นเงนิ 67,200 บาท ต ัง้จายจากรายได

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 67,200 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนคาตอบแทนรายเดอืน ใหกบัพนกังานเทศบาล 
ใหมีสทิธิไ์ดรบัเงนิประจาํตาํแหนง ระดบั 8 ในอตัราเดอืนละ 5,600 
บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบกิจายคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงนิเดอืนของขาราชการ ฯลฯ พ.ศ. 2547 เป็นเงนิ 
67,200 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 67,200 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล จาํนวน 6 อตัรา เป็นเงนิ 
1,805,900 บาท และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี เป็นเงนิ 
108,600 บาท รวมเป็นเงนิ 1,914,500 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,914,500 บาท

-เพือ่จายเป็นคาไปรษณียลงทะเบียน คาธนานตั ิคาซ้ือดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 28,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชบรกิารโทรศพัทประจาํเดอืน และคาบาํรุงรกัษาเลข
หมาย ของสาํนกัปลดัเทศบาล งานทะเบียนราษฎร ต ัง้จายจากเงนิอดุ
หนุนท ั่วไป

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 14,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาทีใ่ชในอาคารสาํนกังาน ต ัง้จายจากเงนิอุด
หนุนท ั่วไป

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าสาธารณะ และทีใ่ชในอาคารสาํนกังาน และ
ไฟฟ าทีใ่ชในสนามกีฬาเฉลมิพระเกียรตฯิ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาไฟฟ า จาํนวน 500,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนหรือจานบนัทกึขอมูล 
หวัพมิพ หรือแถบพมิพตลบัหมกึ แผนกรองแสง กระดาษตอเน่ือง แผน
วงจรอเิล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพวิเตอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุด
หนุนท ั่วไป

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 30,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัการแขงขนัปั่นจกัรยาน และคาใชจาย
อืน่ ๆ ตามโครงการ  เชน คาจางเหมาทาํอาหาร เครือ่งดืม่ คาวสัดุ
อุปกรณ คาของขวญัของรางวลั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการปั่นเปิดเมือง (ชยันาทเมืองจกัรยาน) จาํนวน 200,000 บาท

-เพือ่เป็นคาใชจายในการดาํเนินการตามโครงการ เชน คาอาหาร คา
เครือ่งดืม่ คาวสัดอุุปกรณ และคาใชจายอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นตามโครงการ ต ัง้
จายจากเงนิรายได

โครงการเทศบาลเมืองชยันาทเสรมิสรางความปรองดองสมานฉนัทคนื
ความสุขสูประชาชน จาํนวน 500,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ของพนกังานเทศบาล ทีไ่ด
รบัคาํส ั่งใหเดนิทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือพนกังานหรือลูกจางทีถู่กกลาวหาหรือถูกฟ อง
รองคดอีาญา ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0407/ว1058 ลง
วนัที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2530 ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

คาชวยเหลือพนกังานหรือลูกจางทีถู่กกลาวหาหรือถูกฟ องคดอีาญา จาํนวน 3,500 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอก หรือ เอกชนทีก่ระทาํกจิการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกเทศบาล เชน คาจดัพมิพวารสาร คาจางทาํป าย
ประชาสมัพนัธ คาจดัพมิพรายงานกจิการเทศบาลประจาํปี คาจดัพมิพ
แผนพบัสถานทีท่องเทีย่ว คาจดัพมิพปฏทินิพรอมหมายเลยโทรศพัท
ของเทศบาลและระเบียบปฏบิตัใินการตดิตอราชการ คาเย็บเลมเขาปก
เทศบญัญตัฯิ แผนพฒันาเทศบาล รบับอกรบัหรือหนงัสือวารสาร 
เว็บไซตเผยแพรกจิกรรมของเทศบาล คาจางเหมาบุคคลภายนอกเพือ่
ซอมแซมระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล คาจางเหมาโฆษณา
เผยแพรขาวสารทางวทิย ุโทรทศัน  หรือสิง่พมิพตางๆ คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ ของพนกังานเทศบาล 
คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดาํเนินคดตีามหนงัสือกระทรวง
มหาดไทย ที ่มท. 0313.4/ว1685 ลงวนัที ่14 มถินุายน พ.ศ. 2544 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 1,000,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธเิบกิ
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 26,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธเิบกิไดตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 99,600 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอาหารทาํการนอกเวลาใหกบัพนกังานเทศบาลและ
ลูกจาง ซึง่ไดรบัคาํส ั่งใหมาปฏบิตังิานนอกเวลาหรือในวนัหยุดราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิรางวลัจบักุมผกูระทาํความผดิ พ.ร.บ. หรือเทศบญัญตัิ
ของเทศบาล ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 5,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาใชจายเกีย่วกบัการใชระบบอนิเตอรเน็ต เชน คาสมาชกิ 
คาใชบรกิารอนิเตอรเน็ต รวมถงึคาใชจายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช
บรกิาร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 100,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชบรกิารโทรศพัทประจาํเดอืน และคาบาํรุงรกัษาเลข
หมายของกองวชิาการฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนหรือจานบนัทกึขอมูล 
หวัพมิพ หรือ แถบพมิพ ตลบัหมกึ แผนกรองแสง กระดาษตอเน่ือง 
แผนวงจรอเิล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพวิเตอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุ
หนุนท ั่วไป

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือถานหรือแบตเตอรีก่ลองถายรูป คาลาง อดั ขยาย
รูปสีหรือขาวดาํ คาจดัซื้อเลนสสาํหรบักลองถายภาพ  แถบบนัทกึเสียง
หรือภาพ คา โฟรม สี กระดาษโปสเตอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่ว
ไป

วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ น้ํามนัเบนซนิ  น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ รถ
จกัรยานยนตของกองวชิาการฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน  
น้ํามนัเบรก  หวัเทยีน  ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดงุานบานงานครวั เชน แปรง ไมกวาด ผงซกั
ฟอก น้ําจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอุปกรณไฟฟ า เชน สายไฟฟ า ปล ัก๊และสวติชไฟฟ า 
หลอดไฟฟ า เบรกเกอร และคาอุปกรณไฟฟ าวทิยุทีเ่กีย่วของ
กบัการประชาสมัพนัธทางเสียงตามสาย เชน สายไฟฟ า ไมโครโฟน 
ลาํโพงและอปุกรณทีเ่กีย่วของ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาวสัดสุาํนกังาน เชน กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ 
เครือ่งคาํนวณเลข ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑหรือสิง่กอสรางหรือ
วสัดตุางๆของกองวชิาการฯ ทีช่าํรุดเสียหาย เชน เครือ่งคอมพวิเตอร 
เครือ่งพมิพดดี โตะ เกาอี้ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการอบรมสมัมนา และทศันศกึษาดงูาน เพือ่
พฒันาบุคลากรเพือ่รองรบัการเขาสูประชาคมอาเชยน และเป็นคาใช
จายตาง ๆ ในโครงการ เชน คาอาหาร/เครือ่งดืม่ คาตอบแทนวทิยากร  
คาจางเหมารถยนต คาพธีิการตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพือ่รองรบัการเขาสูประชาคมอาเซียน จาํนวน 300,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนทีก่ระทาํกจิการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกเทศบาล เชน คาขอรบัวารสาร/หนงัสือพมิพราย
วนั คาํส ั่งซ้ือระเบียบ/คมูือการปฏบิตัริาชการ หรือเอกสารอืน่ๆ และเพือ่
จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 15,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธเิบกิ
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 22,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธิเ์บกิไดตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ตงัจายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 212,400 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอาหารทาํการนอกเวลาใหกบัพนกังานเทศบาลและ
ลูกจาง ซึง่ไดรบัคาํส ั่งใหมาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือในวนัหยุด
ราชการ ตามระเบยีบ กระทรวงมหาดไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 30,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแกพนกังานจาง จาํนวน 4 
อตัรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่งให
พนกังาน ลูกจางและพนกังานจางของเทศบาล ไดรบัเพิม่การครองชีพ
ช ั่งคราว ลงวนัที ่1 พฤษภาคม 2555 เป็นเงนิ 83,400 บาท ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 83,400 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 4 อตัรา เป็นเงนิ 
366,300 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 366,300 บาท

-เพือ่จายเงนิเป็นประจาํตาํแหนง ระดบั 8 ในอตัราเดอืนละ 5,600 
บาท/คน เป็นเงนิ 67,200 บาท ต ัง้จายจากรายได

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 67,200 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนคาตอบแทนรายเดอืน ใหกบัพนกังานเทศบาลทีม่ี
สทิธไิดรบัเงนิประจาํตาํแหนง ระดบั 8 ในระดบัเดอืนละ 5,600 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบกิจายคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงนิเดอืนของขาราชการ ฯลฯ พ.ศ. 2547 เป็นเงนิ 67,200 
บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 67,200 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล จาํนวน 14 อตัรา เป็นเงนิ 
3,899,900 บาท และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี เป็นเงนิ 
150,600 บาทรวมเป็นเงนิ 4,050,500 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 4,050,500 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาใชจายเกีย่วกบัการใชระบบอนิเตอรเน็ต เชน คาสมาชกิ 
คาใชบรกิารอนิเตอรเน็ต รวมถงึคาใชจายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช
บรกิาร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชบรกิารโทรศพัทประจาํเดอืน และคาบาํรุงรกัษาเลข
หมาย ของกองคลงั ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนหรือจานบนัทกึขอมูล 
หวัพมิพ หรือแถบพมิพตลบัหมกึ แผนกรองแสง กระดาษตอเน่ือง แผน
วงจรอเิล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพวิเตอร  ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่ว
ไป

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 30,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ รถจกัรยานยนต
ของกองคลงั  ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 35,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
น้ํามนัเบรก หวัเทยีน ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 5,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดงุานบานงานครวั เชน แปรง ไมกวาด ผงซกั
ฟอก น้ําจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 3,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอุปกรณไฟฟ า เชน สายไฟฟ า ปล ัก๊และสวติชไฟฟ า 
หลอดไฟฟ า เบรกเกอร ถานเครือ่งคดิเลข ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุน
ท ั่วไป

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 2,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาวสัดสุาํนกังาน เชน กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ 
เครือ่งคาํนวณเลข แฟ ม แบบพมิพตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่ว
ไป

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 100,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิและสิง่กอสราง 
หรือวสัดตุางๆ ฯลฯ ของกองคลงั ทีช่าํรุดเสียหาย เชน เครือ่ง
คอมพวิเตอร เครือ่งพมิพดดี โตะ เกาอี้ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่ว
ไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอาหารวาง/เครือ่งดืม่ คาพธีิการเปิด ปิด การอบรม คา
สมนาคณุ วทิยากร คาเชาสถานที ่คาวสัดอุุปกรณปรบัปรุงแผนทีภ่าษี 
ทะเบียนคมุผชูาํระภาษี ปรบัปรุงเลขรหสัประจาํแปลงทีด่นิ คาจาง
เหมาบรกิารออกสาํรวจภาคสนาม และวสัดอุุปกรณอืน่ๆ เป็นตน ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

โครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ จาํนวน 40,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ พนกังานเทศบาลและ
ลูกจาง ทีไ่ดรบัคาํส ั่งใหเดนิทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 40,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
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-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ของพนกังานเทศบาล
และลูกจาง ทีไ่ดรบัคาํส ั่งใหเดนิทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเล้ียง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 28,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนทีก่ระทาํกจิการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกเทศบาล เชน คาบอกรบัวารสาร/หนงัสือพมิพ
รายวนั คาํส ั่งซ้ือระเบียบ/คมูือการปฏบิตัริาชการ หรือเอกสารอืน่ๆ และ
เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนา
ตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 25,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธเิบกิ
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 40,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธิเ์บกิไดตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ตงัจายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 23,400 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอาหารทาํการนอกเวลาใหกบัพนกังานเทศบาลและ
ลูกจาง ซึง่ไดรบัคาํส ั่งใหมาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือในวนัหยุด
ราชการ ตามระเบยีบ กระทรวงมหาดไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 30,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแกพนกังานจาง ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่งใหพนกังาน ลูกจาง
และพนกังานจางของเทศบาล ไดรบัเพิม่การครองชีพชั่งคราว ลงวนัที ่1 
พฤษภาคม 2555 จาํนวน 33 อตัรา เป็นเงนิ 1,299,300 บาท ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 1,299,300 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 33 อตัรา เป็น
พนกังานจางท ั่วไป จาํนวน 27 อตัรา เป็นเงนิ 1,730,200 บาท เป็น
พนกังานจางภารกจิ จาํนวน 6 อตัรา เป็นเงนิ 609,200 บาท และเงนิ
ปรบัปรุงข ัน้ จาํนวน 24,200 บาท  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 2,363,600 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางใหแกลูกจางประจาํ จาํนวน 6 อตัรา เป็นเงนิ 
1,265,100 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 1,265,100 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล จาํนวน 3 อตัรา เป็นเงนิ 
584,600 บาท และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี เป็นเงนิ 26,300 
บาทรวมเป็นเงนิ 610,900 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 610,900 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัดเีซล  น้ํามนัเครือ่ง จารบี  
สาํหรบัรถยนตดบัเพลงิ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 210,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ เชน ยางนอก ยางใน รถยนตดบั
เพลงิและอะไหลตางๆ ของรถยนตดบัเพลงิ เครือ่งหาบหาม ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 35,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุอสราง เชน ไมตางๆน้ํามนัทาไม ทนิเนอร 
แปรงทาส ีปูนซีเมนต อฐิหนิ ปนูทราย ซีเมนตบล็อก กระเบือ้ง สงักะสี 
เครือ่งสุขภณัฑ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดกุอสราง จาํนวน 5,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดงุานบานงานครวั เชน แปรง ไมกวาด ผงซกั
ฟอก สบู น้ํายาดบักลิน่หรือน้ํายาลางเครือ่งสขุภณัฑ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิ
อุดหนุนท ั่วไป

วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 5,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอุปกรณไฟฟ า เชน สายไฟฟ า ปล ัก๊และสวติชไฟฟ า 
หลอดไฟฟ า เบรกเกอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 5,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาวสัดสุาํนกังาน เชน กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ 
แฟ ม ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 5,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิและสิง่กอสราง 
หรือวสัดตุางๆ เชน เครือ่งพมิพดดี โตะ เกาอี้ เครือ่งหาบหามดบัเพลงิฯ
ลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 80,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนใหแก อปพร. ในองคกรปกครองสวนทอง
ถิน่ ทีม่ีคาํส ั่งใช อปพร. ปฏบิตังิานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว3795 ลงวนัที ่17 
พฤศจกิายน 2552ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวงเทศกาลอาหารและดนตรี จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนใหแก อปพร. ในองคกรปกครองสวนทอง
ถิน่ ทีม่ีคาํส ั่งใช อปพร. ปฏบิตังิานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว3795 ลงวนัที ่17 
พฤศจกิายน 2552ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

โครงการรวมกจิกรรมป องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต จาํนวน 21,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนใหแก อปพร. ในองคกรปกครองสวนทอง
ถิน่ ทีม่ีคาํส ั่งใช อปพร. ปฏบิตังิานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว3795 ลงวนัที ่17 
พฤศจกิายน 2552ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

โครงการรวมกจิกรรมป องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในชวงเทศกาลปี
ใหม

จาํนวน 21,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัทาํแผนป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
และการฝึกซอมแผนป องกนัภยัฝ ายพลเรือนตามแผนป องกนัฝ าย
พลเรือนแหงชาต ิพ.ศ. 2548 ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

โครงการจดัทาํแผนป องกนัภยัฝ ายพลเรือน จาํนวน 10,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแกพนกังานจาง ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่งใหพนกังาน ลูกจาง
และพนกังานจางของเทศบาล ไดรบัเพิม่การครองชีพชั่งคราว ลงวนัที ่1 
พฤษภาคม 2555 เป็นเงนิ 878,400 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 878,400 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางท ั่วไป เดอืนละ 5,340 บาท 
จาํนวน 20 อตัรา ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 1,281,600 บาท

-เพือ่จายเงนิเป็นประจาํตาํแหนง ระดบั 8  ในอตัราเดอืนละ 5,600 
บาท/คน เป็นเงนิ 67,200 บาท ต ัง้จายจากรายได

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 67,200 บาท

-เพือ่จายเงนิคาตอบแทนรายเดอืน ใหกบัพนกังานเทศบาลทีม่ีสทิธิไ์ด
รบัเงนิประจาํตาํแหนง ระดบั 8 ในอตัราเดอืนละ 5,600 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบกิจายคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงนิเดอืนของขาราชการ ฯลฯ พ.ศ. 2547 เป็นเงนิ 67,200 บาท 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 67,200 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล  จาํนวน 3 อตัรา เป็นเงนิ 
1,399,000 บาท และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี เป็นเงนิ 84,000 
บาท รวมเป็นเงนิ 1,483,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,483,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชบรกิารโทรศพัทประจาํเดอืน และคาบาํรุงรกัษาเลข
หมาย ของป องกนัฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 7,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาทีใ่ชประจาํสถานีดบัเพลงิช ั่วคราว และอาคาร
จอดรถยนตดบัเพลงิขางเรือนจาํจงัหวดัชยันาท ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุน
ท ั่วไป

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 17,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ เชน น้ํายาเคมี สายสงน้ําดบั
เพลงิ ขอแยกดบัเพลงิ ขอตอ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ จาํนวน 105,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนหรือจานบนัทกึขอมูล 
หวัพมิพ หรือแถบพมิพตลบัหมกึ แผนกรองแสง กระดาษตอเน่ือง แผน
วงจรอเิล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพวิเตอร ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่ว
ไป

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 5,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาวสัดเุครือ่งแตงกายของพนกังานดบัเพลงิ เชน กางเกง  
หมวก รองเทา ของพนกังานดบัเพลงิ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดเุครือ่งแตงกาย จาํนวน 35,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัดเีซล  น้ํามนัเครือ่ง จารบี  
สาํหรบัจกัรยานยนตทีอ่ยูในความรบัผดิชอบของกองการศกึษา ฯลฯ ต ัง้
จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 2,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ่
สายไมค ตลบัลูกปืน น้ํามนัเบรก  หวัเทยีน และอะไหลตางๆ ฯลฯ  ของ
กองการศกึษา ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 2,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาวสัดสุาํนกังาน เชน กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ 
แฟ ม ฯลฯ ของกองการศกึษาและโรงเรียนในสงักดัเทศบาลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิและสิง่กอสราง 
หรือวสัดตุางๆของกองการศกึษา และโรงเรียนในสงักดัเทศบาล ทีช่าํรุด
เสียหาย เชน เครือ่งคอมพวิเตอร เครือ่งพมิพดดี โตะ เกาอี้ ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 7,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอาหารและเครือ่งดืม่ คาพธีิการ คาจางเหมาบรกิาร คา
วสัดอุุปกรณและคาใชจายอืน่ๆ ตามโครงการ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่ว
ไป

โครงการจดักจิกรรมมอบประกาศนียบตัรใหแกนกัเรียน จาํนวน 15,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอาหารและเครือ่งดืม่ คาพธีิการ คาจางเหมาบรกิาร คา
วสัดอุุปกรณ คาใชจายเกีย่วกบัการสนบัสนุนงานวชิาการ เพือ่ใหการ
จดัการศกึษาสอดคลองกบันโยบายการศกึษาตาม พ.ร.บ. การศกึษา
แหงชาต ิพ.ศ. 2542 และคาใชจายอืน่ๆตามโครงการ ต ัง้จายจากเงนิ
อุดหนุนท ั่วไป

โครงการการจดันิทรรศการและสนบัสนุนงานวชิาการ จาํนวน 50,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ของพนกังานเทศบาล
และลูกจาง ทีไ่ดรบัคาํส ั่งใหเดนิทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเล้ียง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 14,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนทีก่ระทาํกจิการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกเทศบาล และโรงเรียนในสงักดัเทศบาล เชน คา
จางสอนวชิาทีข่าดแคลน และครูตางชาต ิเพือ่รองรบัการเขาสูประชาคม
อาเซียน คาจดัพมิพวารสาร คาจดัพมิพแผนพบัเกีย่วกบัการศกึษา คาํ
บอกรกัวารสารหรือหนงัสือทางวชิาการ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 1,365,500 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธิเ์บกิไดตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ตงัจายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 42,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแกพนกังานจางตาม
ภารกจิ เป็นเงนิ 626,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป
-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแกพนกังานจางท ั่วไป 
เป็นเงนิ 55,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 681,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพนกังานจางตามภารกจิ จาํนวน 13 อตัรา 
เป็นเงนิ 1,353,600 บาท ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุท ั่วไป
-เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางท ั่วไป จาํนวน 2 อตัรา เป็นเงนิ 
360,000บาท ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 1,713,600 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิคาจางลูกจางประจาํ ตาํแหนงภารโรง จาํนวน 4 อตัรา 
เป็นเงนิ 750,000 บาท และจายเป็นเงนิปรบัปรุงเงนิคาจางประจาํปี 
เป็นเงนิท43,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 793,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิวทิยฐานะ ใหแกพนกังานครูเทศบาล จาํนวน 113 
อตัรา เป็นเงนิ 7,007,200 บาท ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

เงนิวทิยฐานะ จาํนวน 7,007,200 บาท

-เพือ่จายเงนิคาตอบแทนรายเดอืน ทีไ่ดรบัเงนิประจาํตาํแหนงในระดบั 
คศ.4 อตัราละ 9,000 บาท และในระดบั คศ.3 อตัราละ 5,600 บาท 
เป็นเงนิ 5,277,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการ
เบกิจายเงนิคาตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืนฯ (ฉบบัที2่) พ.ศ.2550 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 5,277,200 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนครู จาํนวน 138อตัรา เป็นเงนิ 49,624,300 
บาท และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี เป็นเงนิ 3,228,240 บาท รวม
เป็นเงนิ 52,852,540 บาท ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป
-เพือ่จายเป็นเงนิปรบัเพิม่เงนิเดอืนใหไดรบัตามคณุวุฒทิี ่ก.ค.ส. 
รบัรอง เป็นเงนิ 1,291,400 บาท ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 54,143,940 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชบรกิารโทรศพัทประจาํเดอืน และคาบาํรุงรกัษาเลข
หมายของกองการศกึษาและโรงเรียนในสงักดั ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุน
ท ั่วไป

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 28,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาน้ําประปา ใหแกโรงเรียนในสงักดัเทศบาล  ต ัง้จายจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 50,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนหรือจานบนัทกึขอมูล 
หวัพมิพ หรือแถบพมิพตลบัหมกึ แผนกรองแสง กระดาษตอเน่ือง แผน
วงจรอเิล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพวิเตอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุด
หนุนท ั่วไป

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 5,000 บาท
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-ศนูยพฒันาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ จาํนวนเด็ก 23 คน 
จาํนวน 280 วนั (จดัสรร 100%) เป็นเงนิ 128,800 บาท
รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้ 7,824,800 บาท ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ท ัง้น้ี
จะเบกิจายตอเมือ่ไดรบัการจดัสรรจากกรมสงเสรมิการปกครองสวน
ทองถิน่

-โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ จาํนวนเด็ก 323 คน จาํนวน 200 วนั 
(จดัสรร 100%) เป็นเงนิ 1,292,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาลวดัหวัยาง จาํนวนเด็ก 270 คน จาํนวน 200 วนั (จดั
สรร 100%) เป็นเงนิ 1,080,000 บาท

1.เพือ่จายเป็นเงนิอุดหนุนสาํหรบัสนบัสนุนโครงการอาหารกลางวนั 
สาํหรบัเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสงักดั
เทศบาลฯ ในอตัราคนละ 20 บาท จดัสรร 100%  ตามจาํนวนเด็ก ณ 
วนัที ่10 มถุินายน 2557 ไดแก
-โรงเรียนเทศบาลบานกลวย จาํนวนเด็ก 1,331 คน จาํนวน 200 วนั 
(จดัสรร 100%) เป็นเงนิ 5,324,000 บาท

โครงการสนบัสนุนคาใชจายในการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 9,583,600 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอาหาร เครือ่งดืม่ คาพธีิการเปิด-ปิดการแขงขนั คาของ
ขวญัของรางวลั คาวสัดอุปุกรณกีฬา คาชุดกีฬา ชุดวอรม คาจาง
เหมาบรกิาร คาเวชภณัฑ คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที ่ คาวสัดอุุปกรณและคา
ใชจายอืน่ๆ ตามโครงการ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

โครงการแขงขนักีฬานกัเรียนเทศบาลระดบัทองถิน่ ระดบัภาค และระดบั
ประเทศ จาํนวน 50,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอาหารเครือ่งดืม่ คาพธีิการเปิด-ปิดการอบรม คาตอบ
แทนวทิยากร คาจางเหมาบรกิาร คาวสัดอุุปกรณ คาทีพ่กั ในการจดั
ทศันศกึษาดงูาน และคาใชจายอืน่ๆ ตามโครงการ คาพฒันาเจาหนาที่
ของ อปท. คาพฒันาครูแกนนํา ฯลฯ โรงเรียนในสงักดัเทศบาล ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาใชจายในการรณรงคป องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา จาํนวน 57,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาพฒันาครูสอนเด็กดอยโอกาส แหงละ 1 คนๆละ 6,000 
บาท ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

คาใชจายในการพฒันาครูสอนเด็กดอยโอกาส จาํนวน 6,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

-เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร ของพนกังานครูเทศบาล ทีม่ี
สทิธเิบกิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามหนงัสือ ดวนทีสุ่ด ที ่
มท 0809.4/ ว 1325 ลงวนัที ่5 สงิหาคม 2557 ต ัง้จายจากเงนิอดุ
หนุนท ั่วไป

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 150,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานครูเทศบาลทีม่ีสทิธเิบกิไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามหนงัสือ ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ ว 
1325 ลงวนัที ่5 สงิหาคม 2557 ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

คาเชาบาน จาํนวน 700,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาตอบแทนตรวจประเมนิผลงานพนกังานครูและ
บุคคลากรทางการศกึษาเพือ่ใหมีหรือเลือ่นวทิยฐานะ ใหแกคณะ
กรรมการประเมนิผลงาน ทีเ่กดิจากการปฏบิตัหินาที ่ใหไดรบัคาตอบ
แทนของผรูบัการประเมนิ เป็นเงนิ 22,800 บาท ต ัง้จายจากเงนิอุด
หนุนท ั่วไป

คาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 22,800 บาท
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4.ศนูยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 23 คน จาํนวน 280 วนั เป็นเงนิ 
45,080 บาท
5.โรงเรียนอนุบาลชยันาท จาํนวน 2,628 คน เป็นเงนิ 4,782,960 
บาท
6.โรงเรียนวดัศรีวชิยั จาํนวน 171 คน เป็นเงนิ 311,220 บาท  ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

2.โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ จาํนวน 323 คน เป็นเงนิ 587,860 
บาท
3.โรงเรียนเทศบาลวดัหวัยาง จาํนวน 270 คน เป็นเงนิ 491,400 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) สาํหรบัเด็กอนุบาล-ป.6 อตัรา
จดัสรรคนละ 7 บาท จาํนวน 260 วนั ใหแกโรงเรียนในสงักดัเทศบาลฯ 
และโรงเรียนโครงการถายโอนดงัน้ี
1.โรงเรียนเทศบาลบานกลวย จาํนวน 1,331 คน เป็นเงนิ 2,422,420 
บาท

คาอาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 8,595,860 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑสิง่กอสราง หรือวสัดุ
ตางๆของกองการศกึษา และโรงเรียนในสงักดัเทศบาล ทีช่าํรุดเสยีหาย 
เชน เครือ่งคอมพวิเตอร เครือ่งพมิพดดี โตะ เกาอี้ ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิ
อุดหนุนท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 600,000 บาท

2.เพือ่จายเป็นเงนิอุดหนุนสาํหรบัสงเสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษา
ของทองถิน่
-คาใชจายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศกึษา โรงเรียนในสงักดั
เทศบาลฯ โรงเรียนละ 20,000 บาท จาํนวน 3 โรงเรียน เป็นเงนิ 
60,000 บาท
-คาใชจายในการในการเชือ่มตออนิเตอรเน็ตความเร็วสูง โรงเรียนใน
สงักดัเทศบาลฯ โรงเรียนละ 9,600 บาท จาํนวน 3 โรงเรียน เป็นเงนิ 
28,800 บาท
-คาใชจายในการพฒันาขาราชการครูของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลฯ 
ในอตัราคนละ 3,000 บาท ใหแกโรงเรียนเทศบาลบานกลวย จาํนวน 
82คน เป็นเงนิ 246,000 บาท โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ จาํนวน 29 
คน เป็นเงนิ 87,000 บาท โรงเรียนเทศบาลวดัหวัยาง จาํนวน 14 คน 
เป็นเงนิ 42,000 บาท รวมเป็นเงนิ 375,000 บาท
-คาใชจายในการพฒันาหองสมุดโรงเรียน โรงเรียนในสงักดัเทศบาลฯ 
โรงเรียนละ 100,000 บาท เป็นเงนิ 300,000 บาท
-คาใชจายในการพฒันาการจดัการศกึษาโดยใชโรงเรียนเป็นฐานใน
การพฒันาทองถิน่(SBMLD)เป็นเงนิ 300,000 บาท
-คาใชจายในการจดัทาํศนูยการเรียนรูสาํหรบัเด็กปฐมวยั โรงเรียนใน
สงักดัเทศบาลฯ เป็นเงนิ 50,000 บาท
-คาใชจายในการพฒันาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนละ 
80,000 บาท เป็นเงนิ 240,000 บาท
-คาใชจายในการพฒันาการเรียนรูของโรงเรียนในสงักดัฯ โรงเรียนละ 
50,000 บาท เป็นเงนิ 150,000 บาท
-คาใชจายในการพฒันาสือ่การเรียนการสอนโดยการมสีวนรวมของครู 
ชุมชน และนกัเรียน โรงเรียนในสงักดัฯ โรงเรียนละ 35,000 บาท รวม
เป็นเงนิ 105,000 บาท 
-คาใชจายในการพฒันาศนูยการเรียนอาเซียนศกึษา โรงเรียนใน
สงักดัฯ โรงเรียนละ 50,000 บาท รวมเป็นเงนิ 150,000 บาท 
รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้ 1,758,800 บาท ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป ท ัง้น้ี
จะเบกิจายไดก็ตอเมือ่ไดรบัการจดัสรรจากกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิน่
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-เพือ่จายเป็นคาอาหารทาํการนอกเวลาใหกบัพนกังานเทศบาลและ
ลูกจาง ซึง่ไดรบัคาํส ั่งใหมาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือในวนัหยุด
ราชการ ตามระเบยีบ กระทรวงมหาดไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 30,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาตอบแทนใหแกเจาหนาทีจ่ากหนวยงานอืน่หรือบุคคลที่
มีความรูความสามารถทีป่ฏบิตังิานใหกบัเทศบาล ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 30,000 บาท

-เพือ่จายเงนิเป็นประจาํตาํแหนงผบูรหิารของพนกังานเทศบาล ซึง่มี
สทิธไิดรบัเงนิประจาํตาํแหนง ระดบั 8  ในอตัราเดอืนละ 5,600 บาท 
ตอเดอืน เป็นเงนิ 67,200 บาท ต ัง้จายจากรายได

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 67,200 บาท

-เพือ่จายเงนิคาตอบแทนรายเดอืน ใหกบัพนกังานเทศบาลทีม่ีสทิธิไ์ด
รบัเงนิประจาํตาํแหนง ระดบั 8 ในอตัราเดอืนละ 5,600 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบกิจายคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงนิเดอืนของขาราชการ ฯลฯ พ.ศ. 2547 เป็นเงนิ 67,200 บาท 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 67,200 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล  จาํนวน 3 อตัรา เป็นเงนิ 
1,270,920 บาท และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี เป็นเงนิ 44,080 
บาท รวมเป็นเงนิ 1,315,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,315,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิอุดหนุนคาอาหารกลางวนั โครงการอาหารกลางวนัให
แกโรงเรียนอนุบาลชยันาท (โรงเรียนถายโอน) สาํหรบัเด็กอนุบาล เด็ก 
ป.1-ป.6 ในอตัราจาํนวนเด็ก 2,628 คน คนละ 20 บาท จาํนวน 200 
วนั (จดัสรร 100%) เป็นเงนิ 10,512,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิอดุ
หนุนท ั่วไป 
-เพือ่จายเป็นเงนิอุดหนุนคาอาหารกลางวนั โครงการอาหารกลางวนัให
แกโรงเรียนวดัศรีวชิยั (โรงเรียนถายโอน) สาํหรบัเด็กอนุบาล เด็ก ป.1
-ป.6 ในอตัราจาํนวนเด็ก 171 คน คนละ 20 บาท จาํนวน 200 วนั 
(จดัสรร 100%) เป็นเงนิ 684,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

เงนิอุดหนุนสวนราชการ จาํนวน 11,196,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาวสัดกุารศกึษาใหแกผดูอยโอกาส ต ัง้จายจากเงนิอดุ
หนุนท ั่วไป

วสัดกุารศกึษา จาํนวน 10,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาใชบรกิารโทรศพัทประจาํเดอืน และคาบาํรุงรกัษาเลข
หมายของกองสาธารณสุขฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 3,500 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนหรือจานบนัทกึขอมูล 
หวัพมิพ หรือแถบพมิพตลบัหมกึ แผนกรองแสง กระดาษตอเน่ือง แผน
วงจรอเิล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพวิเตอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุด
หนุนท ั่วไป

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัดเีซล  แกสโซฮอล น้ํามนั
เครือ่ง จารบี สาํหรบัรถยนต รถจกัรยานยนต  ซึง่อยใูนความดแูลรบัผดิ
ชอบของกองสาธารณสุข ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 5,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมค ตลบัลูกปืน น้ํามนัเบรก หวัเทยีน และอะไหลตางๆ ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 2,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดงุานบานงานครวั เชน แปรง ไมกวาด ผงซกั
ฟอก สบู ถงัน้ํา เชน ถงัรองรบัขยะ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 3,500 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอุปกรณไฟฟ า เชน สายไฟฟ า ปล ัก๊และสวติชไฟฟ า 
หลอดไฟฟ า เบรกเกอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 3,500 บาท

-เพือ่จายเป็นคาวสัดสุาํนกังาน เชน กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ 
หมกึดจิติอล แฟ ม ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิและสิง่กอสราง 
หรือวสัดตุางๆ ฯลฯ ของกองสาธารณสุขฯ ทีช่าํรุดเสียหาย ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 9,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ของ พนกังานเทศบาล
และลูกจาง ทีไ่ดรบัคาํส ั่งใหเดนิทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเล้ียง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 14,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนทีก่ระทาํกจิการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกเทศบาล เชน คาขอรบัวารสาร/หนงัสือพมิพราย
วนั คาํส ั่งซ้ือระเบียบ/คมูือการปฏบิตัริาชการ หรือเอกสารอืน่ๆ คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 20,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือน้ํายา เวชภณัฑตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 110,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาดาํเนินการ เชน อาหารเครือ่งดืม่ คาตอบแทนผนํูาการ
ออกกาํลงักายและคาวสัดอุุปกรณ คากระแสไฟฟ า คาใชจายในการเขา
รวมการแขงขนั ชุดออกกาํลงักายในการแขงขนัในกลุมวยัเรียน และ
ประชาชนท ั่วไป(แอโรบคิ)และวยัสงูอาย ุ(ไทเกก)และคาใชจายอืน่ๆ 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

โครงการออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพในทกุกลุมอายุ จาํนวน 150,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาดาํเนินการ เชน คาเครือ่งดืม่ คาตอบแทนวทิยากร คา
วสัดอุุปกรณ คาพธีิการและคาใชจายอืน่ๆ ตามโครงการ ต ัง้จากเงนิอุด
หนุนท ั่วไป

โครงการอบรมและฟ้ืนฟูศกัยภาพ อสม. ในวนั อสม. แหงชาติ จาํนวน 50,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการอบรม เชน คาจางเหมาทาํอาหาร เครือ่ง
ดืม่ คาวสัดอุุปกรณ และคาใชจายอืน่ๆ ตามโครงการ ต ัง้จายจากเงนิอดุ
หนุนท ั่วไป

โครงการอบรม อสม. ตอเน่ือง จาํนวน 432,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม เชน คาจางเหมาทาํอาหาร 
เครือ่งดืม่ คาตอบแทนวทิยากร และคาจดัซ้ือวสัดอุุปกรณตางๆ ทีใ่ชใน
กจิกรรมของโครงการ และคามหรสพ คาจางเหมาศลิปิน คาเชาเต็นท 
คามเิตอรไฟฟ า คากระแสไฟฟ า คาตกแตงสถานที ่เวทกีารแสดง และ
อืน่ๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

โครงการพฒันารานอาหาร และแผงลอยจาํหนายอาหาร(เทศกาลอาหาร
และดนตรี) จาํนวน 400,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและศกึษาดงูาน เชน คาตอบ
แทนวทิยากร คาจางเหมาทาํอาหาร เครือ่งดืม่และคาจดัซ้ือวสัดอุุปกรณ
ตางๆ ทีใ่ชในกจิกรรมของโครงการ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพและศกึษาดงูานของ อสม. จาํนวน 300,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัการประกวด และคาใชจายอืน่ ๆ ตาม
โครงการ เชน คาของขวญัของรางวลั คาวสัดอุปุกรณ ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไป

โครงการประกวด "หนาบานนาอย"ู จาํนวน 180,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาตอบแทนแพทย พยาบาล และเจาหนาทีท่ีม่าปฏบิตัดิาน
สงเสรมิสุขภาพรวมกบัเทศบาล และเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม คา
อาหารเครือ่งดืม่ คาวสัดอุุปกรณ คาใชจายอืน่ๆ ตามโครงการ ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

โครงการตรวจสขุภาพอนามยัเด็กนกัเรียน จาํนวน 35,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาดาํเนินการ เชน อาหาร เครือ่งดืม่ คาวสัดอุุปกรณ และ
คาใชจายอืน่ๆ ตามโครงการ ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการจดันิทรรศการโครงการปิดทองหลงัพระ จาํนวน 40,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
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-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิและสิง่กอสราง 
หรือวสัดตุางๆ ฯลฯ ของกองสาธารณสุข ทีช่าํรุดเสยีหาย ต ัง้จายจากเงนิ
อุดหนุนท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 3,500 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ของพนกังานเทศบาล
และลูกจาง ทีไ่ดรบัคาํส ั่งใหเดนิทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเล้ียง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 7,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

-เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธเิบกิ
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 22,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธิเ์บกิไดตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ตงัจายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 42,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 1 อตัรา ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 185,300 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงประเภทวชิาชีพเฉพาะ (วช.) ใหแก
พนกังานผทูีม่ีสทิธไิดรบัเงนิประจาํตาํแหนงวชิาชีพเฉพาะในอตัราเงนิ
เดอืนละ 5,600 บาท/คน จาํนวน 2 อตัรา เป็นเงนิ 134,400 บาท ต ัง้
จายจากเงนิรายได
-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่คาวชิาชีพเฉพาะ (วช.) ใหแกพนกังานผทูีม่ีสทิธิ
ไดรบัเงนิประจาํตาํแหนงวชิาชีพเฉพาะ จาํนวน 2 อตัรา ในอตัราเงนิ
เดอืนละ 5,600 บาท/คน เป็นเงนิ 134,400 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได
-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่สาํหรบัตาํแหนงทีม่ีเหตพุเิศษของผปูฏบิตัหินาที่
ดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามประกาศคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลจงัหวดัชยันาท ลงวนัที ่23 กมุภาพนัธ 2549 ฯลฯ เดอืนละ 
1,000 บาท/คน จาํนวน 2 อตัรา เป็นเงนิ 24,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 292,800 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาลจาํนวน 2 อตัรา เป็นเงนิ 
865,600 บาท และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี เป็นเงนิ 32,300 
บาท รวมเป็นเงนิ 897,900 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 897,900 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิอุดหนุนใหแก อสม. ในการพฒันางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล คาดาํเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน จาํนวน 
18 ชุมชนๆละ 15,000 บาท ตามโครงการ/กจิกรรมดานการพฒันา
ศกัยภาพแกไขปญัหาสาธารณสุขในเรือ่งตางๆและการจดับรกิาร
สุขภาพเบื้องตน ในศนูย (ศมสช) ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

เงนิอุดหนุนเอกชน จาํนวน 270,000 บาท
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-เพือ่จายเงนิคาตอบแทนรายเดอืน ใหกบัพนกังานเทศบาลทีม่ีสทิธิไ์ด
รบัเงนิประจาํตาํแหนง ระดบั 8 เดอืนละ 5,600 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั วาดวยการเบกิจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงนิ
เดอืนของขาราชการ ฯลฯ พ.ศ. 2547 เป็นเงนิ 67,200 บาท ต ัง้จาย
จากเงนิรายได
-เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพเิศษ (รอยละ 2-4) ของพนกังานเทศบาล ซึง่
ไดรบัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงสุดของระดบั หรือตาํแหนง ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั วาดวยการเบกิจายเงนิคาตอบแทนพเิศษของขา
ราชการและลูกจางประจาํ ฯลฯ พ.ศ. 2544 เป็นเงนิ 13,000 บาท ต ัง้
จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 80,200 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล  จาํนวน 2 อตัรา เป็นเงนิ 
1,037,840 บาท และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี เป็นเงนิ 34,760 
บาท รวมเป็นเงนิ 1,072,600 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,072,600 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชบรกิารโทรศพัทประจาํเดอืน และคาบาํรุงรกัษาเลข
หมายของศนูยบรกิารสาธารณสุขฯ ท ัง้2 แหง ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่ว
ไป

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 15,500 บาท

-เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาทีใ่ชในอาคารศนูยบรกิารสาธารณสุขฯ ท ัง้ 2 
แหง ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 35,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือน้ํายา เวชภณัฑตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 29,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัดเีซล แกสโซฮอล น้ํามนั
เครือ่ง จารบี  สาํหรบัรถยนต รถจกัรยานยนต  ซึง่อยใูนความดแูลรบั
ผดิชอบของกองสาธารณสุขฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 55,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดงุานบานงานครวั เชน แปรง ไมกวาด ผงซกั
ฟอก สบู น้ํายาดบักลิน่หรือน้ํายาลางเครือ่งสขุภณัฑ ถวย ชาม จาน 
แกว จานรอง กระตกิน้ํารอน สายยาง กระตกิน้ําแข็ง ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 2,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดงุานบานงานครวั เชน แปรง ไมกวาด ผงซกั
ฟอก สบู น้ํายาดบักลิน่หรือน้ํายาลางเครือ่งสขุภณัฑ ถวย ชาม จาน 
แกว จานรอง กระตกิน้ํารอน สายยาง กระตกิน้ําแข็ง ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 3,500 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ กระดาษโปสเตอร โฟม พูกนัและส ีฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 3,500 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมค ตลบัลูกปืน น้ํามนัเบรก หวัเทยีน และอะไหลตางๆ ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 18,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดงุานบานงานครวั เชน แปรง ไมกวาด ผงซกั
ฟอก สบู น้ํายาดบักลิน่หรือน้ํายาลางเครือ่งสขุภณัฑ ถวย ชาม จาน 
แกว จานรอง กระตกิน้ํารอน สายยาง กระตกิน้ําแข็ง ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 5,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาวสัดสุาํนกังาน เชน กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ 
หมกึดจิติอล แฟ ม ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิและสิง่กอสราง 
หรือวสัดตุางๆ ฯลฯ ของกองชาง ทีช่าํรุดเสยีหาย รวมท ัง้บาํรุงรกัษา
ซอมแซมเครือ่งจกัรกลตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 27,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ของพนกังานเทศบาล
และลูกจาง ทีไ่ดรบัคาํส ั่งใหเดนิทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเล้ียง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 14,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนทีก่ระทาํกจิการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกเทศบาล เชน คาขอรบัวารสาร/หนงัสือพมิพราย
วนั คาํส ั่งซ้ือระเบียบ/คมูือการปฏบิตัริาชการ หรือเอกสารอืน่ๆ คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ คารงัวดัใน
การตรวจสอบแนวเขตทีด่นิ คาเจาะสาํรวจดนิ และคาสาํรวจออกแบบ
ประมาณการราคา ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 50,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธเิบกิ
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 22,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธิเ์บกิไดตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ตงัจายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 42,000 บาท

-เพือ่จายเงนิเป็นประจาํตาํแหนงผบูรหิาร ตาํแหนงผอูาํนวยการกอง
ชาง ระดบั 8 ซึง่มีสทิธไิดรบัเงนิประจาํตาํแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนิ
เดอืนละเงนิประจาํตาํแหนง ในอตัราเดอืนละ 5,600 บาทตอเดอืน เป็น
เงนิ 67,200 บาท  ต ัง้จายจากรายได

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 67,200 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิและสิง่กอสราง 
หรือวสัดตุางๆ ฯลฯ ของกองชาง ทีช่าํรุดเสียหาย ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุน
ท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 14,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนทีก่ระทาํกจิการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกเทศบาล เชน คาขอรบัวารสาร/หนงัสือพมิพราย
วนั คาํส ั่งซ้ือระเบียบ/คมูือการปฏบิตัริาชการ หรือเอกสารอืน่ๆ คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ คาสาํรวจ
ออกแบบประมาณการราคาคาขยายเขตไฟฟ าสาธารณะ บาํรุงรกัษา
ระบบไฟฟ าสาธารณะฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 503,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธิเ์บกิไดตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ตงัจายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 18,200 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอาหารทาํการนอกเวลาใหกบัพนกังานเทศบาลและ
ลูกจาง ซึง่ไดรบัคาํส ั่งใหมาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือในวนัหยุด
ราชการ ตามระเบยีบ กระทรวงมหาดไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางใหแกลูกจางประจาํ จาํนวน 1 อตัรา เป็นเงนิ 
174,900 บาท และจายเป็นเงนิปรบัปรุงคาจาง 6,900 บาท รวมเป็น
เงนิ 181,800 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 181,800 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวพนกังานเทศบาล ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่ง ใหพนกังาน ลูกจาง
และพนกังานจางของเทศบาล ไดรบัเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ลงวนั
ที ่1 พฤษภาคม 2555 เป็นเงนิ 18,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 18,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล  จาํนวน 1 อตัรา เป็นเงนิ 
114,300 บาท และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี เป็นเงนิ 4,700 
บาท รวมเป็นเงนิ 119,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 119,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชบรกิารโทรศพัทประจาํเดอืน และคาบาํรุงรกัษาเลข
หมาย ของกองชาง ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 3,500 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนหรือจานบนัทกึขอมูล 
หวัพมิพ หรือแถบพมิพตลบัหมกึ แผนกรองแสง กระดาษตอเน่ือง แผน
วงจรอเิล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพวิเตอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุด
หนุนท ั่วไป

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 15,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแกพนกังานจาง จาํนวน 
16 อตัรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่งให
พนกังาน ลูกจางและพนกังานจางของเทศบาล ไดรบัเพิม่การครองชีพ
ช ั่งคราว ลงวนัที ่1 พฤษภาคม 2555 เป็นเงนิ 280,100 บาท ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 280,100 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจางใหแกพนกังานจางภารกจิ จาํนวน 16 อตัรา เป็น
เงนิ 1,673,300 บาท และจายเป็นคาปรบัปรุงคาจาง เป็นเงนิ 68,100 
บาท รวมเป็นเงนิ 1,741,400 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 1,741,400 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางใหแกลูกจางประจาํ จาํนวน 5 อตัราเป็นเงนิ
949,600 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 949,600 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือพนัธพืช พนัธไม ป ุย ยาปราบศตัรูพืช กระถาง
ตนไม ดนิผสมแกลบ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดกุารเกษตร จาํนวน 70,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุอสราง เชน ไม ปูนซีเมนต อฐิ หนิ ทราย 
ซีเมนตบล็อก กระเบือ้ง สงักะสี ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดกุอสราง จาํนวน 30,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนทีก่ระทาํกจิการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกเทศบาล เชน คาขอรบัวารสาร/หนงัสือพมิพราย
วนั คาํส ั่งซ้ือระเบียบ/คมูือการปฏบิตัริาชการ หรือเอกสารอืน่ๆคา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ คาจางเหมา
ดแูลสวนสาธารณะ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 390,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมค ตลบัลูกปืน น้ํามนัเบรก หวัเทยีน และอะไหลตางๆ ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 30,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุอสราง เชน ไมตางๆ น้ํามนัทาไม ทนิเนอร 
แปรงทาส ีปูนซีเมนต อฐิ หนิ ทราย ซีเมนตบลอก กระเบื้อง สงักะส ี
เครือ่งสุขภณัฑ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดกุอสราง จาํนวน 21,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอุปกรณไฟฟ า เชน สายไฟฟ า ปล ัก๊และสวติชไฟฟ า 
หลอดไฟฟ า เบรกเกอร โคมไฟ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 700,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัดเีซล แกสโซฮอล น้ํามนั
เครือ่ง จารบี สาํหรบัรถยนต รถจกัรยานยนต  ซึง่อยใูนความดแูลรบัผดิ
ชอบของกองสาธารณสุขฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 1,800,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมค ตลบัลูกปืน น้ํามนัเบรก หวัเทยีน และอะไหลตางๆ ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 221,300 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุอสราง เชน ไมตางๆน้ํามนัทาไม ทนิเนอร 
แปรงทาส ีปูนซีเมนต อฐิหนิ ทราย ซีเมนตบล็อก กระเบือ้ง สงักะสี 
เครือ่งสุขภณัฑ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดกุอสราง จาํนวน 23,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดงุานบานงานครวั เชน แปรง ไมกวาด ผงซกั
ฟอก สบู น้ํายาดบักลิน่หรือน้ํายาลางเครือ่งสขุภณัฑ ถวย ชาม จาน 
แกว จานรอง กระตกิน้ํารอน สายยาง กระตกิน้ําแข็ง ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 250,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอุปกรณไฟฟ า เชน สายไฟฟ า ปล ัก๊และสวติชไฟฟ า 
หลอดไฟฟ า เบรกเกอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 7,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิและสิง่กอสราง 
หรือวสัดตุางๆ ฯลฯ ของกองสาธารณสขุ ทีช่าํรุดเสียหาย รวมท ัง้เครือ่ง
จกัรกลและอืน่ๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 500,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาล 
และลูกจางทีไ่ดรบัคาํส ั่งใหเดนิทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเล้ียง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 10,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนทีก่ระทาํกจิการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกเทศบาล เชน คาขอรบัวารสาร/หนงัสือพมิพราย
วนั คาํส ั่งซ้ือระเบียบ/คมูือการปฏบิตัริาชการ หรือเอกสารอืน่ๆคา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ คาจางเหมา
รกัษาความสะอาด คาจางเหมารกัษาความปลอดภยับรเิวณศนูยจกัรกล 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 9,530,400 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธเิบกิ
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 22,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอาหารทาํการนอกเวลาใหกบัพนกังานเทศบาลและ
ลูกจาง ซึง่ไดรบัคาํส ั่งใหมาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือในวนัหยุด
ราชการ ตามระเบยีบ กระทรวงมหาดไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 86,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาใชบรกิารโทรศพัทประจาํเดอืน และคาบาํรุงรกัษาเลข
หมายของงานบาํบดัน้ําเสีย ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 5,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาทีใ่ชในงานบาํบดัน้ําเสีย ต ัง้จายจากเงนิอุด
หนุนท ั่วไป

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 11,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชกระแสไฟฟ าทีใ่ชในการสูบบาํบดัน้ําเสยี ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

คาไฟฟ า จาํนวน 1,500,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือน้ํายา เวชภณัฑตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 4,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมค ตลบัลูกปืน น้ํามนัเบรก หวัเทยีน และอะไหลตางๆ ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 5,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุอสราง เชน ไมตางๆน้ํามนัทาไม ทนิเนอร 
แปรงทาส ีปูนซีเมนต อฐิหนิ ทราย ซีเมนตบล็อก กระเบือ้ง สงักะสี 
เครือ่งสุขภณัฑ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดกุอสราง จาํนวน 33,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอุปกรณไฟฟ า เชน สายไฟฟ า ปล ัก๊และสวติชไฟฟ า 
หลอดไฟฟ า เบรกเกอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 7,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิและสิง่กอสราง 
หรือวสัดตุางๆ ฯลฯ ของกองสาธารณสุขฯ ทีช่าํรุดเสียหาย ต ัง้จายจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 65,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนทีก่ระทาํกจิการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกเทศบาล เชน คาขอรบัวารสาร/หนงัสือพมิพราย
วนั คาํส ั่งซ้ือระเบียบ/คมูือการปฏบิตัริาชการ หรือเอกสารอืน่ๆ คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ คาจางเหม
ดแูลระบบบาํบดัน้ําเสีย ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 264,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชกระแสไฟฟ าบอกาํจดัขยะและศนูยเครือ่งจกัรกล ต ัง้
จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาไฟฟ า จาํนวน 81,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดเุครือ่งแตงกาย เสือ้ถงุมือ รองเทา ฯลฯ ต ัง้
จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดเุครือ่งแตงกาย จาํนวน 14,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธิเ์บกิไดตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ตงัจายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 128,400 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอาหารทาํการนอกเวลาใหกบัพนกังานเทศบาลและ
ลูกจาง ซึง่ไดรบัคาํส ั่งใหมาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือในวนัหยุด
ราชการ ตามระเบยีบ กระทรวงมหาดไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 8,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาตอบแทนเจาหนาทีจ่ากหนวยงานอืน่ หรือบคุคลทีม่ี
ความรู ความสามารถปฏบิตังิานใหกบัเทศบาล ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนผปูฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแกพนกังานจาง จาํนวน 1 
อตัรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่งให
พนกังาน ลูกจางและพนกังานจางของเทศบาล ไดรบัเพิม่การครองชีพ
ช ั่งคราว ลงวนัที ่1 พฤษภาคม 2555 เป็นเงนิ 18,000 บาท ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 18,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 1 อตัรา เป็นเงนิ 
109,700 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 109,700 บาท

-เพือ่จายเงนิเป็นประจาํตาํแหนงผอูาํนวยการกองสวสัดกิารสงัคมระดบั 
8 ในอตัราเดอืนละ 5,600 บาท เป็นเงนิ 67,200 บาท ต ัง้จายจากราย
ได

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 67,200 บาท

-เพือ่จายเงนิคาตอบแทนรายเดอืน ใหกบัพนกังานเทศบาลทีม่ีสทิธิไ์ด
รบัเงนิประจาํตาํแหนง ระดบั 8 ในอตัราเดอืนละ 5,600 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบกิจายคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงนิเดอืนของขาราชการ ฯลฯ พ.ศ. 2547 เป็นเงนิ 67,200 บาท 
ต ัง้จายจากเงนิรายได
-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวพนกังานเทศบาล ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่ง ใหพนกังาน ลูกจาง
และพนกังานจางของเทศบาล ไดรบัเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ลงวนั
ที ่1 พฤษภาคม 2555 เป็นเงนิ 36,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได
-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพเิศษ (รอยละ2-4) ของพนกังานเทศบาล 
ซึง่ไดรบัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงสุดของระดบั หรือตาํแหนง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั วาดวยการเบกิจายเงนิคาตอบแทนพเิศษของขา
ราชการ และลูกจางประจาํ ฯลฯ  พ.ศ. 2544 (เงนิเดอืนเต็มข ัน้) เป็น
เงนิ 9,500 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 112,700 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล จาํนวน 6 อตัรา เป็นเงนิ 
1,709,600 บาท และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี เป็นเงนิ 
102,600 บาท รวมเป็นเงนิ 1,812,200 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,812,200 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาวสัดสุาํนกังาน เชน กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ 
แฟ ม ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 15,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิและสิง่กอสราง 
หรือวสัดตุางๆ ฯลฯ ของสวสัดกิารฯ ทีช่าํรุดเสียหาย ต ัง้จายจากเงนิอดุ
หนุนท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 3,500 บาท

-เพือ่จายเป็นคาดาํเนินการตามโครงการ เชน คาพธีิการ คาตอบแทน
วทิยากร คาอาหารเครือ่งดืม่ คาวสัดอุปุกรณตางๆ และคาใชจายอืน่ๆ 
ตามโครงการ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติ คนพกิาร ผดูแูล และผชูวยคน
พกิาร

จาํนวน 4,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาดาํเนินการตามโครงการ เชน คาพธีิการ คาตอบแทน
วทิยากร คาอาหารเครือ่งดืม่ คาวสัดอุปุกรณตางๆ และคาใชจายอืน่ๆ 
ตามโครงการ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

โครงการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพองคกรสตรีอาสาพฒันาชุมชน
เทศบาลเมืองชยันาท

จาํนวน 3,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการประชาคม ฝึกอบรม คาตอบแทนวทิยากร 
คาจดัซ้ือวสัดอุุปกรณการฝึกอบรม คาอาหารเครือ่งดืม่ และคาใชจาย
อืน่ๆ ตามโครงการ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

โครงการฝึกอบรมการจดัทาํแผนชุมชน จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาดาํเนินการตามโครงการ เชน คาพธีิการ คาตอบแทน
วทิยากร คาอาหารเครือ่งดืม่ คาวสัดอุปุกรณตางๆ และคาใชจายอืน่ๆ 
ตามโครงการ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

โครงการจดัเก็บขอมูลความจาํเป็นพ้ืนฐานเพือ่การจดัทาํแผนพฒันาของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 50,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาดาํเนินการสนบัสนุนทมีกีฬาเขารวมการแขงขนั
มหกรรมกีฬาตางๆทีอ่งคกรเอกชน หรือรฐั สนบัสนุนใหดาํเนินการ 
เชน การแขงขนัมหกรรมกีฬาทองถิน่ "ไทคพั" คาชุดนกักีฬา ผฝึูกสอน
ทมีกีฬาตางๆ (ทีเ่ป็นตวัแทนของเทศบาลฯ) คาอาหารคาน้ําดืม่ คาของ
ขวญัเงนิรางวลั คาเบี้ยเลี้ยง คาจางเหมาพาหนะ คาเชาทีพ่กั หรือจดัซ้ือ
วสัดอุุปกรณตางๆ สนบัสนุนกจิกรรมอาสาสมคัรพลงัแผนดนิตอตานยา
เสพตดิ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

โครงการกีฬารวมใจตานภยัยาเสพตดิ จาํนวน 40,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ของพนกังานเทศบาล
และลูกจาง ทีไ่ดรบัคาํส ั่งใหเดนิทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเล้ียง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนทีก่ระทาํกจิการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกเทศบาล เชน คาขอรบัวารสาร/หนงัสือพมิพราย
วนั คาํส ั่งซ้ือระเบียบ/คมูือการปฏบิตัริาชการ หรือเอกสารอืน่ๆ คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ และคะ
ธรรมเนียมการโอนเงนิเขาธนาคารสาํหรบัเบี้ยยงัชีพผสููงอายุ ผพูกิาร ผู
ป วยโรคเอดส ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 55,000 บาท
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-เพือ่สนบัสนุนองคกรเอกชน ชุมชนในเขตเทศบาลจาํนวน 18 ชุมชนๆ
ละ 20,000 บาท สาํหรบัใหในการสงเสรมิการฝึกอบรมอาชีพและ
แกไขปญัหาความยากจน ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

เงนิอุดหนุนเอกชน จาํนวน 360,000 บาท

-เพือ่อุดหนุนใหกบัศนูยปฏบิตักิารตอสเูพือ่จะเอาชนะยาเสพตดิจงัหวดั
ชยันาท (ศตส. จ.ชยันาท) ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (จะดาํเนินการ
ไดตอเมือ่ไดรบัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ระดบัจงัหวดั
แลว)

เงนิอุดหนุนสวนราชการ จาํนวน 300,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชบรกิารโทรศพัทประจาํเดอืน และคาบาํรุงรกัษาเลข
หมาย ของกองสวสัดกิารฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 3,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนหรือจานบนัทกึขอมูล 
หวัพมิพ หรือแถบพมิพตลบัหมกึ แผนกรองแสง กระดาษตอเน่ือง แผน
วงจรอเิล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพวิเตอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุด
หนุนท ั่วไป

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 25,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัดเีซล  แกสโซฮอล น้ํามนั
เครือ่ง จารบี ฯลฯ สาํหรบัรถจกัรยานยนตทีอ่ยใูนความรบัผดิชอบของ
กองสวสัดกิารฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมค ตลบัลูกปืน น้ํามนัเบรก หวัเทยีน  ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 3,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอุปกรณไฟฟ า เชน สายไฟฟ า ปล ัก๊และสวติชไฟฟ า 
หลอดไฟฟ า เบรกเกอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 3,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาอาหารเครือ่งดืม่ คาพธีิการ คาจางเหมาบรกิาร คาวสัดุ
อุปกรณและคาใชจายอืน่ๆ ตามโครงการ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการวนัเด็กแหงชาติ จาํนวน 270,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาพธีิทางศาสนา คาจตปุจัจยัไทยทาน คาอาหารเครือ่งดืม่ 
คามหรสพการแสดง คาเชามเิตอรไฟฟ า คากระแสไฟฟ ารวมท ัง้คาวสัดุ
อุปกรณและคาใชจายอืน่ๆ ตามโครงการ ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการจดังานวนัขึน้ปีใหม จาํนวน 100,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาพธีิทางศาสนา คาจตปุจัจยัไทยทาน คาอาหารเครือ่งดืม่ 
คามหรสพการแสดง คาของขวญัของรางวลั คาเครือ่งแตงกาย คาจาง
เหมาดนตรี คาเครือ่งขยายเสียง คาตอบแทนผเูขารวมขบวนแห คาเชา
มเิตอรไฟฟ า คากระแสไฟฟ ารวมท ัง้คาวสัดอุปุกรณและคาใชจายอืน่ๆ 
ตามโครงการ ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการจดังานประเพณีสงกรานต จาํนวน 100,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาพธีิทางศาสนา คาจตปุจัจยัไทยทาน คาอาหารเครือ่งดืม่ 
คามหรสพการแสดง คาการแสดงอุปรากรจีน (งิว้แตจิว๋,งิว้ไหหลาํ) คา
ของขวญัของรางวลั คาเครือ่งแตงกาย คาจางเหมาดนตรี คาเครือ่ง
ขยายเสียง คาตอบแทนผเูขารวมขบวนแห คาตอบแทนคณะ
กรรมการฯ คาจางเหมาทาํกระทง คาพลุดอกไมไฟ คาจดัการแขงขนั
กีฬาเชือ่มความสามคัค ีคาเชามเิตอรไฟฟ า รวมท ัง้คาวสัดอุุปกรณ และ
คาใชจายอืน่ๆ ตามโครงการ ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จาํนวน 500,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคากจิกรรมลูกเสือชาวบาน เชน คาจางเหมารถ คาอาหาร
และเครือ่งดืม่ และคาวสัดอุุปกรณตางๆ ในการจดักจิกรรม ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

โครงการจดักจิกรรมลูกเสอืชาวบาน จาํนวน 30,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมวนัสาํคญัของชาต ิเชน วนั
เฉลมิพระชนมพรรษาฯ วนัมาฆบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขาพรรษา 
วนัปิยมหาราช งานกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชนีินาถ งานประเพณีงานประจาํปี และงานอนุรกัษ
วฒันธรรมประเพณีจงัหวดัชยันาท ไดแก งานมหกรรมหนุฟางนก งาน
ประเพณีแขงเรือยาวฯ งานวนัสมโอขาวแตงกวา และงานพธีิอืน่ๆ ที่
เทศบาลเห็นสมควรจดัขึน้ โดยจายเป็นคาปจัจยัถวายพระ คาเครือ่ง
ไทยธรรม คาดอกไมธูปเทยีน พวงมาลยั คาดอกไมพวงมาลา คาจาง
เหมามหรสพเวท ีคาเครือ่งเสียง ของขวญัของรางวลั อาหาร น้ําดืม่ คา
จางเหมาบรกิารและคาใชจายอืน่ๆทีเ่กีย่วของกบัการจดังาน ต ัง้จายจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาใชจายในพธีิการทางศาสนาวฒันธรรมและวนัสาํคญัของชาต ิ(เดนิวิง่
สมาธ ิวสิาขะบูชา) จาํนวน 100,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
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-เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธเิบกิ
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 96,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธิเ์บกิไดตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ตงัจายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 42,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแกพนกังานจาง ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เรือ่งใหพนกังาน ลูกจาง
และพนกังานจางของเทศบาล ไดรบัเพิม่การครองชีพชั่งคราว ลงวนัที ่1 
พฤษภาคม 2555 เป็นเงนิ 229,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 229,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 7 อตัรา เป็นเงนิ 
448,600 บาท และพนกังานจางตามภารกจิ จาํนวน 5 อตัรา เป็นเงนิ 
400,500 บาท รวมเป็นเงนิ 849,100 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 849,100 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางใหแกลูกจางประจาํ จาํนวน 12 อตัรา เป็นเงนิ 
2,216,200 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 2,216,200 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพเิศษ (รอยละ2-4) ของพนกังานเทศบาล 
ซึง่ไดรบัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงสุดของระดบั หรือตาํแหนง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั วาดวยการเบกิจายเงนิคาตอบแทนพเิศษของขา
ราชการ และลูกจางประจาํ ฯลฯ  พ.ศ. 2544 (เงนิเดอืนเต็มข ัน้) เป็น
เงนิ 9,600 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 9,600 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล จาํนวน 6 อตัรา เป็นเงนิ
1,820,400 บาท และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี เป็นเงนิ 58,400 
บาท รวมเป็นเงนิ 1,878,800 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,878,800 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิอุดหนุนใหแกจงัหวดัในการจดังานประเพณีประจาํปี
และงานอนุรกัษวฒันธรรมประเพณีจงัหวดัชยันาท ไดแก งานมหกรรม
หนุฟางนก งานประเพณีแขงเรือยาวฯ งานวนัสมโอขาวแตงกวา ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป(จะดาํเนินการไดตอเมือ่ไดรบัความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ ระดบัจงัหวดัแลว)

เงนิอุดหนุนสวนราชการ จาํนวน 150,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล  จาํนวน 1 อตัรา เป็นเงนิ 
422,700 บาท และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี เป็นเงนิ 13,100 
บาท รวมเป็นเงนิ 435,800 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 435,800 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดเุครือ่งแตงกาย เชน หมวก ถุงมือ รองเทายาง 
ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดเุครือ่งแตงกาย จาํนวน 7,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ กระดาษโปสเตอร ผาขาว โฟม พูกนัและสี ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 14,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัดเีซล แกสโซฮอล น้ํามนั
เครือ่ง จารบี  สาํหรบัรถยนต รถจกัรยานยนต  ซึง่อยใูนความดแูลรบั
ผดิชอบของกองชาง ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 160,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมค ตลบัลูกปืน น้ํามนัเบรก หวัเทยีน และอะไหลตางๆ ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 7,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุอสราง เชน ไมตางๆน้ํามนัทาไม ทนิเนอร 
แปรงทาส ีปูนซีเมนต อฐิหนิ ทราย ซีเมนตบล็อก กระเบือ้ง สงักะสี 
เครือ่งสุขภณัฑ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดกุอสราง จาํนวน 240,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิและสิง่กอสราง 
หรือวสัดตุางๆ ฯลฯ ของกองชาง ทีช่าํรุดเสียหาย รวมท ัง้คาบาํรุงรกัษา
ซอมแซมเครือ่งจกัรกลอืน่ๆ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 7,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการวางและปรบัปรุงผงัเมืองรวม เมือง/ชุมชน 
และการวางผงัชุมชน อบรมใหความรูเจาหนาทีผ่ปูฏบิตังิาน และคาใช
จายอืน่ทีเ่กีย่วของตามโครงการ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

โครงการปรบัปรุง/ประเมนิผลผงัเมืองรวมเมืองชยันาท จาํนวน 250,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ของพนกังานเทศบาล
และลูกจาง ทีไ่ดรบัคาํส ั่งใหเดนิทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเล้ียง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนทีก่ระทาํกจิการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกเทศบาล เชน คาขอรบัวารสาร/หนงัสือพมิพราย
วนั คาํส ั่งซ้ือระเบียบ/คมูือการปฏบิตัริาชการ หรือเอกสารอืน่ๆ คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาตางๆ คารงัวดัใน
การตรวจสอบแนวเขตทีด่นิ คาเจาะสาํรวจ และคาสาํรวจออกแบบ
ประมาณการราคาฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 30,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุอสราง เชน ไมตางๆน้ํามนัทาไม ทนิเนอร 
แปรงทาส ีปูนซีเมนต อฐิหนิ ทราย ซีเมนตบล็อก กระเบือ้ง สงักะสี 
เครือ่งสุขภณัฑ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดกุอสราง จาํนวน 5,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดงุานบานงานครวั เชน แปรง ไมกวาด ผงซกั
ฟอก สบู น้ํายาดบักลิน่หรือน้ํายาลางเครือ่งสขุภณัฑ ถวย ชาม จาน 
แกว จานรอง กระตกิน้ํารอน สายยาง กระตกิน้ําแข็ง ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 15,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอุปกรณไฟฟ า เชน สายไฟฟ า ปล ัก๊และสวติชไฟฟ า 
หลอดไฟฟ า เบรกเกอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาวสัดสุาํนกังาน เชน กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ 
หมกึดจิติอล แฟ ม ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 3,500 บาท

-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีด่นิและสิง่กอสราง 
หรือวสัดตุางๆ ฯลฯ ของโรงฆาสตัว ทีช่าํรุดเสยีหาย รวมถงึเครือ่งจกัร
กลและอืน่ๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 100,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการอบรม เชน คาอาหารเครือ่งดืม่ คาวสัดุ
อุปกรณ คาวคัซีนป องกนัโรคพษิสุนขับา คาเวชภณัฑในการทาํหมนั
และตอน สุนขัและแมวและคาใชจายอืน่ๆ ตามโครงการ ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

โครงการรณรงคป องกนัโรคพษิสนุขับา จาํนวน 120,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ของพนกังานเทศบาล
และลูกจาง ทีไ่ดรบัคาํส ั่งใหเดนิทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเล้ียง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 10,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนทีก่ระทาํกจิการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกเทศบาล เชน คาขอรบัวารสาร/หนงัสือพมิพราย
วนั คาํส ั่งซ้ือระเบียบ/คมูือการปฏบิตัริาชการ หรือเอกสารอืน่ๆ คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาตาง ๆ คา
ธรรมเนียมการตอใบอนุญาตประกอบกจิการโรงฆาสตัว ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 838,200 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรพนกังานเทศบาล ทีม่ีสทิธเิบกิ
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางใหแกลูกจางประจาํ จาํนวน 3 อตัรา เป็นเงนิ 
521,700 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 521,700 บาท
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-เพือ่ชาํระหน้ีเงนิกูกองทนุพฒันาเมืองในภูมภิาค ธนาคารออมสนิ 
โครงการกอสรางศนูยพฒันาเด็กเล็ก ตามสญัญาเลขที ่16/2545 ลงวนั
ที ่2 กนัยายน 2545 วงเงนิกู 3,541,560 บาท อตัราดอกเบี้ยคงที ่รอย
ละ 6.10 ตอปี ระยะเวลากยูมื 15 ปี  เป็นเงนิตน 288,200 บาท ต ัง้จาย
จากเงนิรายได
-เพือ่ชาํระหน้ีเงนิกูธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นคากอสราง
ปรบัปรุงโรงฆาสตัว ปีที ่8 ตามสญัญากูเงนิ ลงวนัที ่26 มถุินายน 
2550 วงเงนิก ู10,000,000 บาท ระยะเวลาผอนชาํระ 10 ปี คดิอตัรา
ดอกเบี้ย F/D 1.50% ตอปี เป็นเงนิตน 1,000,000 บาท ต ัง้จายจาก
เงนิรายได
-เพือ่ชาํระหน้ีเงนิกูธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นคากอสราง
อาคารสาํนกังานเทศบาลปีที ่4 (ปลอดตน 2ปี) ตามสญัญาเงนิก ูลงวนัที ่
3 ธนัวาคม 2550 วงเงนิก ู66,000,000 บาท ระยะเวลาผอนชาํระ 14 
ปี คดิอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจาํปี 12 เดอืน +1.50% ตอปี (ไมเกนิ
รอยละ 15.00 ตอปี) เป็นเงนิตน 5,500,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิราย
ได
-เพือ่ชาํระหน้ีเงนิกูธนาคารออมสนิ (สาขาชยันาท) เป็นคากอสราง
ระบบรวบรวมและบาํบดัน้ําเสยี และคาปรบัปรุงตกแตงภายในอาคาร
สาํนกังานเทศบาลเมืองชยันาท ปีที ่3 (ปลอดตน 2 ปี) ตามสญัญาเงนิกู 
ลงวนัที ่5 มกราคม 2554 วงเงนิก ู25,000,000 บาท ระยะเวลาผอน
ชาํระ 20 ปี อตัราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอปี เป็นเงนิตน 1,390,000 บาท 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาชาํระหน้ีเงนิตน จาํนวน 8,178,200 บาท

-เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาทีใ่ชในโรงฆาสตัวของเทศบาลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 7,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชกระแสไฟฟ าทีใ่ชในโรงฆาสตัวของเทศบาลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

คาไฟฟ า จาํนวน 70,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดั กระดาษโปสเตอร โฟม พูกนัและสี ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดโุฆษณาและเผยแพร จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือน้ํายา เวชภณัฑตางๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป

วสัดวุทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 60,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ น้ํามนัเช้ือเพลงิและกาซหงุตม ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 180,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
สายไมค ตลบัลูกปืน น้ํามนัเบรก หวัเทยีน และอะไหลตางๆ ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

วสัดยุานพาหนะและขนสง จาํนวน 10,000 บาท
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1.คาบาํรุงสนันิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เป็นเงนิ 120,000 บาท 
-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงใหแกสมาคมสนันิบาตเทศบาล เป็นรายปี ในอตัรา
รอยละเศษหน่ึงสวนหก ของงบประมาณรายรบัจรงิประจาํปีทีผ่านมา 
ท ัง้น้ีไมเกดิเจ็ดแสนหาหมืน่บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เกีย่วกบัคาบาํรุงสมาคม 
พ.ศ. 2555  ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายตามขอผกูพนั จาํนวน 744,730 บาท

-เพือ่ไวสาํหรบัเบกิจายเป็นคาใชจายในกรณีทีจ่าํเป็นและไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา หรือไมสามารถเบกิจายจากงบประมาณรายจาย
ประเภทใดประเภทหน่ึงไดต ัง้จายจากเงนิรายได 491,444 บาท ต ัง้จาย
จากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 140,370 บาท

สาํรองจาย จาํนวน 631,814 บาท

-เพือ่จายเป็นเบี้ยยงัชีพผปู วยโรคเอดส ในอตัราคนละ 500 บาท ตอ
เดอืนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงนิสงเคราะห
เพือ่การยงัชีพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2548 และตาม
หนงัสือ กรมสงเสรมิการปกครองสนวทองถิน่ ดวนทีสุ่ด ที ่มท0891.3/ 
ว 1202 ลงวนัที ่ 17 กรกฎาคม 2557 ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

เบี้ยยงัชีพผปู วยเอดส จาํนวน 120,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะกจิการ การถาย
โอนบรกิารสาธารณะดานสถานีขนสงผโูดยสาร ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอืน่ จาํนวน 973,600 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิสมทบเขากองทนุประกนัสงัคม อตัรารอยละ 5 ของคา
จางทีเ่ทศบาลจายใหแกพนกังานจางทกุสวนราชการ ตามหนงัสือสาํนกั
งานประกนัสงัคมดวนที ่รง 0604/ว 949 ลงวนัที ่19 พฤศจกิารยน 
2546 และตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัชยันาท 
เรือ่งมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัพนกังานจางขอ 33 ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม จาํนวน 506,140 บาท

-เพือ่ชาํระหน้ีเงนิกูกองทนุพฒันาเมืองในภูมภิาค ธนาคารออมสนิ 
โครงการกอสรางศนูยพฒันาเด็กเล็ก ตามสญัญาเลขที ่16/2545 ลงวนั
ที ่2 กนัยายน 2545 วงเงนิกู 3,541,560 บาท อตัราดอกเบี้ยคงที ่รอย
ละ 6.10 ตอปี ระยะเวลากยูมื 15 ปี  เป็นดอกเบี้ย 53,460  บาท ต ัง้
จายจากเงนิรายได
-เพือ่ชาํระหน้ีเงนิกูธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นคากอสราง
ปรบัปรุงโรงฆาสตัว ปีที ่8 ตามสญัญากูเงนิ ลงวนัที ่26 มถุินายน 
2550 วงเงนิก ู10,000,000 บาท ระยะเวลาผอนชาํระ 10 ปี คดิอตัรา
ดอกเบี้ย F/D 1.50% ตอปี เป็นดอกเบี้ย 193,000 บาท ต ัง้จายจาก
เงนิรายได
-เพือ่ชาํระหน้ีเงนิกูธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นคากอสราง
อาคารสาํนกังานเทศบาลปีที ่6 (ปลอดตน 2ปี) ตามสญัญาเงนิก ูลงวนัที ่
3 ธนัวาคม 2550 วงเงนิก ู66,000,000 บาท ระยะเวลาผอนชาํระ 14 
ปี คดิอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจาํปี 12 เดอืน +1.50% ตอปี (ไมเกนิ
รอยละ 15.00 ตอปี) เป็นดอกเบีย้ 2,000,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิราย
ได
-เพือ่ชาํระหน้ีเงนิกูธนาคารออมสนิ (สาขาชยันาท) เป็นคากอสราง
ระบบรวบรวมและบาํบดัน้ําเสยี และคาปรบัปรุงตกแตงภายในอาคาร
สาํนกังานเทศบาลเมืองชยันาท ปีที ่5 (ปลอดตน 2 ปี) ตามสญัญาเงนิกู 
ลงวนัที ่5 มกราคม 2554 วงเงนิก ู25,000,000 บาท ระยะเวลาผอน
ชาํระ 20 ปี อตัราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอปี เป็นดอกเบี้ย 972,000 บาท 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาชาํระดอกเบี้ย จาํนวน 3,218,460 บาท
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-เพือ่จายเป็นเงนิบาํเหน็จรายเดอืน ใหแกลูกจางทีเ่กษียณอายุราชการ
จาํนวน 2 ราย ตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ ที ่มท 
0808.2/ ว 2263 ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2555 ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิบาํเหน็จลูกจางประจาํ จาํนวน 209,100 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคาครองชีพใหแกผรูบับาํนาญ จาํนวน 10 
คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิชวยคาครองชีพผรูบั
บาํนาญของราชการสวนทองถิน่ (ฉบบที ่14) พ.ศ. 2554 ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

เงนิชวยคาครองชีพผรูบับาํนาญ (ชคบ.) จาํนวน 192,200 บาท

-เพือ่จายสมทบเขากองทนุบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ ใน
อตัรารอยละ 2 ของประมาณการรายรบัในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
โดยไมรวมเงนิกู เงนิอุดหนุนและเงนิทีม่ีผอูุทศิให ตามหนงัสอืกรมการ
ปกครอง ที ่มท 0313.4/ว 1187 ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 2542 
เทศบาลประมาณการรายรบัไว192,500,000 บาท หกัเงนิทีม่ีผอูุทศิให 
25,000 บาท  หกัเงนิอดุหนุน 119,887,200 บาท คงเหลือ 
72,587,800   บาท คดิในอตัรารอยละ 2 เป็นเงนิ 1,451,756 บาท 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) จาํนวน 1,451,756 บาท

2.เงนิชวยเหลือคาทาํศพ เป็นเงนิ 5,000 บาท 
-เพือ่ไวสาํหรบัเบกิจายเป็นเงนิชวยเหลือคาทาํศพ ในกรณีลูกจางถงึแก
ความตายในระหวางรบัราชการ ต ัง้จายจากเงนิรายได
3.เงนิสมทบกอทนุระบบหลกัประกนัสุขภาพ เป็นเงนิ 500,000 บาท 
-เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทนุ ระบบหลกัประกนัสุขภาพ ในระดบัทอง
ถิน่ หรือ พ้ืนที ่ต ัง้จายจากเงนิรายได
4.เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม ของพนกังานจางโรงเรียนในสงักดัฯ  
เป็นเงนิ 119,730 บาท 
-เพือ่จายเป็นเงนิสมทบเขากองทนุประกนัสงัคม อตัรารอยละ 5 ของคา
จางและเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวทีเ่ทศบาลจายใหแกพนกังานจาง
โรงเรียน ในสงักดัเทศบาล ตามหนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทอง
ถิน่ ดวนทีสุ่ดที ่มท 0809.4/ว 1136 ลงวนัที ่7 กรกฎาคม 2557ต ัง้
จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป
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ส่วนท่ี 3 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

เทศบาลเมืองชยันาท 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
ของ 

 
 

เทศบาลเมืองชยันาท 
อําเภอเมือง  จงัหวัดชยันาท 
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2557

(ณ 30 มิถุนายน 2557)

หมวดรายได้

 กาํไรจาํหน่ายทรัพย์หลุด

   กําไรจาการจําหน่ายทรัพย์หลดุ 886,660.00       714,209.00       1,017,600.00    1,200,000.00    25.00  % 1,500,000.00    

 ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร

   ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 10,129.08         -                    14,690.83         5,000.00           -     % 5,000.00           

 ดอกเบีย้รับจาํนํา

    ดอกเบีย้รับจํานํา 22,302,684.25  21,389,875.00  17,504,433.00  25,000,000.00  -     % 25,000,000.00  

 รายได้เบด็เตลด็

   รายได้เบด็เตลด็ 230.00              -                    -                    500.00              -     % 500.00              

หมวดรายได้อ่ืน

     เงินบรูณะท้องถ่ิน 30% 4,497,792.99    4,477,667.32    4,942,408.64    5,400,000.00    -     % 5,400,000.00    

     เงินรางวลัประจําปี 2,248,986.49    2,238,833.66    3,294,939.09    2,700,000.00    33.33  % 3,600,000.00    

     เงินสมทบทนุหมนุเวียน 8,246,283.81    8,209,056.75    8,237,347.73    9,900,000.00    9.09-    % 9,000,000.00    

รวมรายรับ 38,192,766.62  37,029,641.73  35,011,419.29  44,205,500.00  44,505,500.00  

2557

(ณ 30 มิถุนายน 2557)

งบกลาง 5,462,647.90    3,116,393.35    2,059,224.91    7,920,000.00    1.05-    % 7,836,600.00    

งบบุคลากร 2,140,320.00    2,056,601.95    1,518,887.00    2,200,000.00    -     % 2,200,000.00    

งบดาํเนินการ 613,672.70       1,042,717.05    989,441.81       2,010,800.00    3.48-    % 1,940,800.00    

งบรายจ่ายอ่ืน 57,505.00         -                    108,700.00       18,110,000.00  0.03    % 18,116,100.00  

งบลงทุน -                    -                    -                    -                    100     % 200,000.00       

รวมรายจ่าย 8,274,145.60    6,215,712.35    4,676,253.72    30,240,800.00  30,293,500.00  

รายจ่ายจริง

2555 2556

25562555

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

รายรับจริง

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประมาณการ

2557 ยอดต่าง (%) 2558

ประมาณการ

2557 ยอดต่าง (%) 2558

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คาํแถลงงบประมาณ
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บาํเหน็จรางวลั รอยละ 20% จาํนวน 3,600,000 บาท

ทนุดาํเนินการของสถานธนานุบาล 50% จาํนวน 9,000,000 บาท

เงนิทาํนุบาํรุงทองถิน่ 30% จาํนวน 5,400,000 บาท

เป็นรายไดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ทีไ่มเขาลกัษณะรายรบัหมวดอืน่ ๆ

รายไดเบ็ดเตล็ด จาํนวน 500 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ด รวม 500 บาท

โดยคาํนวณจากดอกเบ้ียรบัจาํนําของเดอืนตลุาคม 2556 - มีนาคม 2557 
เป็นเกณฑ

ดอกเบี้ยรบัจาํนํา จาํนวน 25,000,000 บาท

ดอกเบี้ยรบัจาํนํา รวม 25,000,000 บาท

โดยคาํนวณจากดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคารทีม่ีอยูในปจัจุบนัเป็นเกณฑ

ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร จาํนวน 5,000 บาท

ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร รวม 5,000 บาท

โดยคาํนวณจากยอดกาํไรจาํหนายทรพัยหลุดของปี 2557 เป็นเกณฑ

กาํไรจากการจาํหนายทรพัยหลุด จาํนวน 1,500,000 บาท

กาํไรจาํหนายทรพัยหลุด รวม 1,500,000 บาท

เทศบาลเมืองชยันาท
อาํเภอ เมืองชยันาท  จงัหวดัชยันาท

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวของพนกังานสถานธนานุบาล 
ตามหนงัสือส ั่งการที ่มท 0801.5/ ว 1171 ลงวนัที ่5 ก.ย. 51 จาํนวน 3 
คน ต ัง้จายจากรายได

เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว จาํนวน 72,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาชวยเหลือบุตร ของพนกังานสถานธนานุบาล ทีม่ีสทิธเิบกิได
ตามระเบียบฯ ต ัง้จายจากรายได

เงนิชวยเหลือบุตร จาํนวน 600 บาท

-เพิอ้จายเป็นคารกัษาพยาบาล ใหแกพนกังานสถานธนานุบาลและครอบ
ครวัทีม่ีสทิธเิบกิไดตามระเบียบฯ ต ัง้จายจากรายได

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 200,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาชวยเหลือการศกึษาบุตร ใหแกพนกังานสถานธนานุบาลทีม่ี
สทิธเิบกิไดตามระเบียบฯ ต ัง้จายจากรายได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 100,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานสถานธนานุบาลจาํนวน 1 อตัรา ทีม่ี
สทิธเิบกิไดตามระเบียบฯ ต ัง้จายจากรายได

คาเชาบาน จาํนวน 30,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานสถานธนานุบาล จาํนวน 7 อตัรา เป็น
เงนิ 1,900,000 บาท พรอมเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี 100,000 บาท 
รวมเป็นเงนิ 2,000,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาจางลูกจางประจาํ จาํนวน 2,000,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงผจูดัการสถานธนานุบาล ในอตัราเดอืนละ 
5,000 บาท และผชูวยผจูดัการสถานธนานุบาล ในอตัราเดอืนละ 2,500 
บาท รวมเป็นเงนิ 100,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 100,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาตอบแทนเพิม่ (รอยละ 2-4-6-8) ของพนกังานสถานธนานุ
บาลทีม่ีอตัราคาจางเต็มจาํนวน 2 คน รวมเป็นเงนิ 50,000 บาท 
-เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพเิศษ (รอยละ 2-4) ของพนกังานสถานธนานุ
บาล ทีม่ีอตัราคาจางเต็มข ัน้ จาํนวน 2 คน รวมเป็นเงนิ 50,000  บาท ต ัง้
จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆของลูกจางประจาํ จาํนวน 100,000 บาท

เทศบาลเมืองชยันาท

อาํเภอ เมืองชยันาท   จงัหวดัชยันาท

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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-เพือ่จายเป็นคาอาหาร เครือ่งดืม่ รบัรองผมูาตรวจปฏบิตังิานสถานธนานุ
บาล และคาใชจายในงานวนัสถาปนาสถานธนานุบาล 12 พฤษภาคม ของ
ทกุปี ต ัง้จายจากรายได

คารบัรอง จาํนวน 30,000 บาท

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร รวม 30,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาตรวจสอบบญัชีใหแกสาํนกังานตรวจเงนิแผนดนิ ต ัง้จาย
จากรายได

คาสอบบญัชี จาํนวน 60,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาบอกรบัวารสาร หนงัสือพมิพ และสิง่พมิพเกีย่วกบัวชิาการ
และระเบียบตาง ๆ ต ัง้จายจากรายได

คาวารสาร จาํนวน 5,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาภาษีโรงเรือนใหแกเทศบาลเมืองชยันาท ต ัง้จายจากรายได

คาภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จาํนวน 6,200 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเบี้ยประกนัอคัคภียัทรพัยสนิของสถานธนานุบาล ต ัง้จาย
จากรายได

คาเบี้ยประกนัอคัคภียั จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาธรรมเนียมใบอนุญาตต ัง้สถานธนานุบาล ทีก่ฎหมายกาํหนด 
ต ัง้จายจากรายได

คาธรรมเนียมใบอนุญาต จาํนวน 1,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิาร ซึง่มใิชเป็นการประกอบดดัแปลงตอเตมิ
ครุภณัฑ หรือสิง่กอสราง ต ัง้จายจากรายได

คาจางเหมาบรกิาร จาํนวน 20,000 บาท

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร รวม 102,200 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิสมทบเงนิสะสมใหกบัพนกังานสถานธนานุบาลในอตัรา
รอยละ 10 ของเงนิคาจางประจาํ ต ัง้จายจากรายได

เงนิสมทบเงนิสะสม จาํนวน 220,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาตอบแทนเหมาจายใหแกนายกเทศมนตรีเป็นรายได ใน
อตัราเดอืนละ 7,000 บาท ตามหนงัสือส ั่งการที ่0801.5/ ว 18 ลงวนัที ่15 
ม.ค. 50 ต ัง้จายจากรายได

คาพาหนะเหมาจาย จาํนวน 85,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเบี้ยเล้ียงใหกบัคณะกรรมการและพนกังานสถานธนานุบาล
ทีม่าดาํเนินการจาํหนายทรพัยหลุด ตามหนงัสอืสาํนกังาน จ.ส.ท.  ที ่มท 
303/ ว 1063 ลงวนัที ่5 ส.ค. 36 ต ัง้จายจากรายได

คาเบี้ยเลี้ยงจาํหนายทรพัยหลุด จาํนวน 25,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาอาหารใหแกนนกังานสถานธนานุบาลทีม่าปฏบิตังิานในวนั
ทาํการในอตัราวนัละ 100 บาท ตามหนงัสอืส ั่งการที ่0801.5/ว 758 ลงวนั
ที ่30 ม.ิย. 42 ต ัง้จายจากรายได

คาอาหาร จาํนวน 210,000 บาท

-เพือ่จายเงนิคาตอบแทนสาํหรบัตาํแหนงผตูรวจสถานธนานุบาล เดอืนละ 
4,000 บาท ตามหนงัสือส ั่งการ มท 0801.5/ ว 18 ลงวนัที ่15 ม.ค. 50 
และจายเป็นเงนิคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจสอบทรพัยรบัจาํนํา
ประจาํปี และพนกังานฯ ทีเ่ขารวมตรวจสอบทรพัยรบัจาํนําประจาํปี ใน
อตัราวนัละ 400 บาท ต ัง้จายจากรายได

เงนิรางวลัเจาหนาที่ จาํนวน 100,000 บาท
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-เพือ่จายเป็นคาปรบัปรุงทาสีอาคารสาํนกังานสถานธนานุบาล ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 200,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาไปรษณียโทรเลข คาดวงตราไปรษณียากร ต ัง้จายจากราย
ได

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 6,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาโทรศพัท สาํหรบัใชในสถานธนานุบาล ต ัง้จายจากรายได

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 30,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาน้ําประปา สาํหรบัใชในสถานธนานุบาล ต ัง้จายจากรายได

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 30,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาไฟฟ า สาํหรบัใชในสถานธนานุบาล ต ัง้จายจากรายได

คาไฟฟ า จาํนวน 200,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนหรือจานบนัทกึขอมูล หวั
พมิพหรือแถบพมิพ ตลบัหมกึ แผนกรองแสง กระดาษตอเน่ือง แผนวงจร
อเิล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพวิเตอร ฯลฯ ต ัง้จายจากรายได

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 150,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาวสัด ุและของใชเกีย่วกบัการรกัษาความสะอาด ฯลฯ สาํหรบั
สถานธนานุบาล ต ัง้จายจากรายได

วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาวสัดไุฟฟ าและอุปกรณใฟฟ า ฯลฯ สาํหรบัสถานธนานุบาล 
ต ัง้จายจากรายได

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาเครือ่งเขยีน แบบพมิพ คาวสัดอุปุกรณ เครือ่งมอื เครือ่งใช 
สาํนกังานและคาใชจายเป็นคาวสัดอุุปกรณ สาํหรบัใชในการเก็บรกัษา และ
ซอมแซมทรพัยรบัจาํนําของสถานธนานุบาล ต ัง้จายจากรายได

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 150,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมตวัอาคารสถานธนานุบาล ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมสิง่กอสราง จาํนวน 100,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑหรือทรพัยสนิอืน่ๆ ของ
สถานธนานุบาล ต ัง้จายจากรายได

คาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ จาํนวน 20,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม รวม 120,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาพาหนะ คาเชาทีพ่กั คาเบี้ยเล้ียงในการเดนิทางไปกบัพนกั
งานสถานธนานุบาล ทีไ่ดรบัคาํส ั่งใหเดนิทางไปราชการและมีสทิธเิบกิได
ตามระเบียบฯ ต ัง้จายจากรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 50,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ (03) รวม 50,000 บาท
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-จายคาธรรมเนียมดอกเบี้ยเงนิกูกระแสรายวนัใหแกธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
สาขาชยันาท วงเงนิกู 50,000,000 บาท และธนาคารออมสนิ สาขา
ชยันาท วงเงนิกู 10,000,000 บาท โดยจายเป็นรายเดอืน ตามยอดเงนิที่
เบกิมาใช และจายคาธรรมเนียมตาง ๆ และอากรแสตมป  ทีเ่กีย่วของกบัการ
กูเงนิจากแหลงเงนิกูท ัง้หมด จายจากเงนิรายได

คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จาํนวน 2,000,000 บาท

-จายใหสาํนกังาน จ.ส.ท. เพือ่เขากองทนุเงนิสมทบเงนิสวสัดกิารหลงัพน
จากการเป็นพนกังานสถานธนานุบาล ในอตัรารอยละ 2 ของรายไดในปีที่
ลวงมา ตามหนงัสือส ั่งการที ่มท 0801.5/ ว 865 ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 
2555 ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิสมทบสวสัดกิารหลงัพนจากการเป็นพนกังานสถานธนานุบาล จาํนวน 486,600 บาท

-เพือ่จายดอกเบี้ยเงนิกธูนาคาร ธ.ก.ส.ซึง่คาดวาจะไดรบัวงเงนิกู 
100,000,000 บาท ดอกเบี้ยรอยละ MLR-1.75 ตอปี จายดอกเบี้ยเป็น
รายเดอืน ต ัง้จายจากรายได

คาชาํระดอกเบี้ยเงนิกูธนาคาร จาํนวน 4,500,000 บาท

-จายดอกเบี้ยเงนิกู ก.บ.ท. ตามสญัญาเลขที ่202/45/2554 ลงวนัที ่21 ก.
ย. 54 (งวดที ่3) จาํนวน 850,000 บาท ต ัง้จายจากรายได

คาชาํระดอกเบี้ยเงนิกู จาํนวน 850,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิอุดหนุนใหแกเทศบาลเมืองชยันาท นําไปบูรณะทองถิน่ 
ตามระเบียบสาํหนงัาน จ.ส.ท. วาดวยการจดัสรรเงนิกาํไรสุทธขิององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557

เงนิทาํนุบาํรุงทองถิน่ 30% จาํนวน 5,400,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิรางวลัประจาํปี ใหแกผคุวบคมุระดบัจงัหวดั รอยละ 1 
ระดบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ รอยละ 7.5 พนกังานสถานธนานุบาล 
รอยละ 10 สาํนกังาน จ.ส.ท.  รอละ 1.5 ตามระเบียบสาํนกังน จ.ส.ท.  วา
ดวยการจดัสรรเงนิกาํไรสทุธขิององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2557

เงนิรางวลัประจาํปี 20% จาํนวน 3,600,000 บาท

-เพือ่จายใหสาํนกังาน จ.ส.ท. เป็นคาใชจายฝ ายอาํนวยการตามทีส่าํนกังาน 
จ.ส.ท. กาํหนดในแตละปี ต ัง้จายจากรายได

คาใชจายฝ ายอาํนวยการ จาํนวน 116,100 บาท

-เพือ่จายเป็นสาํรองหมุนเวียนรบัจาํนํา โดยลงบญัชีรบั-จาย ตามหลกัการ
บญัชี ซึง่คาํนวณต ัง้จายไว 50% ของกาํไรสทุธ ิตามระเบียบสาํนกังาน จ.ส.
ท. วาดวยการจดัสรรเงนิกาํไรสุทธขิององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 
2557

ทนุดาํเนินการของสถานธนานุบาล 50% จาํนวน 9,000,000 บาท
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ส่วนท่ี 4 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

เทศบาลเมืองชยันาท 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
ของ 

 
 

เทศบาลเมืองชยันาท 
อําเภอเมือง  จงัหวัดชยันาท 
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รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท

2557

(ณ 30 มถุินายน 2557)

หมวดรายได้

   คา่บริการสถานีขนสง่ 508,358.00     476,294.00    389,466.00       492,000.00    2.44   % 504,000.00    

  งบทัว่ไปช่วยเหลือ 411,600.00     649,400.00    847,500.00       990,640.00    1.72-   % 973,600.00    

รวมรายรับ 919,958.00    1,125,694.00 1,236,966.00    1,482,640.00 1,477,600.00 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท

2557

(ณ 30 มถุินายน 2557)

งบกลาง 27,928.00       25,000.00      17,460.00         38,800.00      48.20- % 20,100.00      

งบบุคลากร 369,540.00     343,750.00    290,880.00       387,840.00    3.52   % 401,500.00    

งบดาํเนินการ 588,935.00     965,360.63    883,301.94       1,056,000.00 -     % 1,056,000.00 

รวมรายจ่าย 986,403.00    1,334,110.63 1,191,641.94    1,482,640.00 1,477,600.00 

ประมาณการ

2557

รายจ่ายจริง

2555 2556

2555 2556

ยอดต่าง (%)

รายรับจริง

ยอดต่าง (%) 2558

คาํแถลงงบประมาณ

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2557 2558

ประมาณการ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ต ัง้รบัจากงบประมาณรายจายท ั่วไปเงนิชวยเหลืองบประมาณรายจาย

งบท ั่วไปชวยเหลอื จาํนวน 973,600 บาท

ประมาณการรายรบัคาบรกิารสถานีขนสงผโูดยสารประมาณเดอืนละ 42,000 
บาท 

คาบรกิารสถานีขนสง จาํนวน 504,000 บาท

เทศบาลเมืองชยันาท
อาํเภอ เมืองชยันาท  จงัหวดัชยันาท

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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-เพือ่จายเป็นคาซอมแซมครุภณัฑตาง ๆ ของสถานีขนสง ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเล้ียง คา
พาหนะ คาเชาทีพ่กั ของพนกังานและลุกจางทีไ่ดรบัคาํส ั่งใหเดนิทางไป
ราชการ ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ (03) จาํนวน 3,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคารบัรองหนวยงาน สวนราชการ ตลอดจนองคกรอืน่ทีม่า
ตรวจเยีย่มกจิการสถานีขนสง ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร จาํนวน 5,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนทีก่ระทาํกจิการอยางใด
อยางหน่ึงใหแกเทศบาล เชน คาบอกรบัวารสาร/หนงัสือพมิพรายวนั คาํส ั่ง
ซ้ือระเบียบ/คมูือปฏบิตัริาชการ หรือเอกสารอืน่ ๆ คาจางเหมาดแูลรกัษา
ความปลอดภยัสถานีขนสง คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สมัมนาตาง ๆ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 652,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานและ
ลูกจางตามระเบียบฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 54,000 บาท

-เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจาง จาํนวน 3 
อตัรา เป็นเงนิ 54,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาล เรือ่งใหพนกังานลูกจางและพนกังานจางของเทศบาล ไดรบัเงนิ
เพิม่การครองชีพช ั่วคราว ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆของพนกังานจาง จาํนวน 54,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจางใหแกพนกังานจางตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา เป็นเงนิ 
333,900 บาท และจายเป็นเงนิคาปรบัปรุงคาจางเป็นเงนิ 13,600 บาท 
รวมเป็นเงนิ 347,500 บาท  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาจางพนกังานจาง จาํนวน 347,500 บาท

เทศบาลเมืองชยันาท

อาํเภอ เมืองชยันาท   จงัหวดัชยันาท

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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-เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม ตามทีก่ฎหมายกาํหนดโดย
คาํนวณในอตัรารอยละ 5 ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม จาํนวน 20,100 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชบรกิารประจาํเดอืนและคาบาํรุงรกัษาเลขหมายของสถานี
ขนสงผโูดยสาร ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 15,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาทีใ่ชในสถานีขนสงผโูดยสาร ต ัง้จายจากเงนิราย
ได

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาใชกระแสไฟฟ าของสถานีขนสงผโูดยสาร ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

คาไฟฟ า จาํนวน 200,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร เชน แผนหรือจานบนัทกึขอมูล 
ตลบัหมกึ โปรแกรมคอมพวิเตอร ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดคุอมพวิเตอร จาํนวน 17,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน สารเคมีกาํจดัสตัรูพืช ยาฆาหญา 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดกุารเกษตร จาํนวน 10,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดกุอสราง เชน อฐิ หนิ ปูน ทราบ ไม ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

วสัดกุอสราง จาํนวน 20,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือ วสัดงุานบานงานครวั เชน แปรง ไมกวาด ผงซกั
ฟอก ถงัน้ํา ถงัรองรบัขยะ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดงุานบานงานครวั จาํนวน 15,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดไุฟฟ าและวทิยุ เชน หลอดไฟฟ า ปล ัก๊ไฟฟ า สาย
ไฟ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดไุฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 15,000 บาท

-เพือ่จายเป็นคาวสัดสุาํนกังาน เชน คากระดาษ แบบพมิพ เครือ่งเขยีน 
ปากกา แฟ ม ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง ซองจดหมาย ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท
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งบทั่วไป สถานธนานุบาล สถานีขนส่ง รวม

 1. เงนิเดือนและเงนิเพิ่มอ่ืนๆ  23,092,600    -             -         23,092,600  
     (1)  เงินเดือนพนกังานเทศบาล ตัง้จ่ายรวมทัง้สิน้ 21,211,100     -                -           21,211,100   
     (2) เงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตัง้จ่ายรวมทัง้สิน้ 724,800          -                -           724,800        
     (3) เงินเพ่ิมอ่ืน  -                
            -เงินเพ่ิมคา่ตอบแทนรายเดือน (ระดบั 8) ตัง้จ่ายรวมทัง้สิน้ 724,800          -                -           724,800        
            -เงินประจําตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช) ตัง้จ่ายรวมทัง้สิน้ 134,400          -                -           134,400        
            -เงินเพ่ิมคา่วิชาชีพเฉพาะ (วช) ตัง้จ่ายรวมทัง้สิน้ 134,400          -                -           134,400        
           -เงินเพ่ิมตําแหน่งท่ีมีเหตพิุเศษของผู้ปฏิบติังานด้านสาธารณสขุฯ (พ.ต.ส.) ตัง้จ่ายรวมทัง้สิน้ 24,000            -                -           24,000          
           -เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวของพนกังานเทศบาล ตัง้จ่ายรวมทัง้สิน้ 139,100          -                -           139,100        
           -เงินเพ่ิมตามคณุวฒิุ ตัง้จ่ายรวมทัง้สิน้ -                  -                -           -                
 2. เงนิค่าจ้าง 15,864,200    2,172,000    401,500  18,437,700  
     (1)  เงินคา่จ้างประจํา ตงัจ่ายรวมทงัสิน 5,741,400       2,000,000     -           7,741,400     
     (2)  เงินเพิมการครองชีพชวัคราวลกูจ้างประจํา ตงัจ่ายรวมทงัสิน -                  72,000          -           72,000          
     (3) เงินคา่จ้างชวัคราว(คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง) ตงัจ่ายรวมทงัสิน 7,174,300       -                347,500   7,521,800     
     (4) เงินเพิมการครองชีพชวัคราวพนกังานจ้าง ตงัจ่ายรวมทงัสิน 2,948,500       -                54,000     3,002,500     
     (5) เงินเพิมคา่ตอบแทนรายเดือนประจําตําแหน่ง (สถานธนานบุาล) ตงัจ่ายรวมทงัสิน -                  100,000        -           100,000        
 3. ประโยชน์ตอบแทนอืน 4,417,296      430,600      20,100    4,867,996    
    (1) เงินสวสัดิการเกียวกบัเบียกนัดาร/พืนทีเสียงภยั ตงัจ่ายรวมทงัสิน -                  -                -           -                
    (2) เงินสวสัดิการเกียวกบัการช่วยเหลือบตุร ตงัจ่ายรวมทงัสิน -                  600               -           600               
    (3) เงินสวสัดิการเกียวกบัการศกึษาบตุร ตงัจ่ายรวมทงัสิน 440,000          100,000        -           540,000        
    (4) เงินสวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาล ตงัจ่ายรวมทงัสิน -                  200,000        -           200,000        
    (5) เงินตอบแทนผู้ปฏิบติังานด้านความเจ็บป่วย (แพทย์ พยาบาล ทนัตแพทย์) ตงัจ่ายรวมทงัสิน -                  -                -           -                
    (6) เงินเพิมพิเศษสําหรับบคุลากรด้านการแพทย์ทีไมป่ฏิบติัเวชปฏิบติัสว่นตวั ตงัจ่ายรวมทงัสิน -                  -                -           -                
    (7) เงินคา่เช่าบ้าน ตงัจ่ายรวมทงัสิน 1,581,000       30,000          -           1,611,000     
    (8) เงินทําขวญัพนกังาน/ลกูจ้าง ซงึได้รับอนัตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบติัหน้าที ตงัจ่ายรวมทงัสิน -                  -                -           -                
    (9) เงินเกียวกบัศพพนกังาน/ลกูจ้าง ซงึถงึแก่ความตายในระหวา่งเดินทางไปราชการ ตงัจ่ายรวมทงัสิน 5,000              -                -           5,000            
    (10) เงินบําเหน็จลกูจ้างประจํา ตงัจ่ายรวมทงัสิน 209,100          -                -           209,100        
    (11) เงินช่วยเหลือคา่ครองชีพผู้ รับบํานาญ (ชคบ.) ตงัจ่ายรวมทงัสิน 192,200          -                -           192,200        
    (12) เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม ตงัจ่ายรวมทงัสิน 506,140          -                20,100     526,240        
    (13) เงินทดแทนข้าราชการวิสามญั ตงัจ่ายรวมทงัสิน -                  -                -           -                
    (14) เงินสํารองเงินเดือนและคา่จ้างทีกําหนดใหม่ ตงัจ่ายรวมทงัสิน -                  -                -           -                
    (15) เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถิน ตงัจ่ายรวมทงัสิน 1,451,756       -                -           1,451,756     
    (16) เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตงัจ่ายรวมทงัสิน -                  -                -           -                
    (17) บําเหน็จความชอบคา่ตอบแทน ตงัจ่ายรวมทงัสิน -                  -                -           -                
    (18) คา่ใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรคสอง ตามประกาศมาตรฐานกลาง  -                -           -                
          18.1 คา่ตอบแทนเพิมรายเดือนร้อยละ 2-4-6-8 ตงัจ่าย -                  50,000          -           50,000          
          18.2 คา่ตอบแทนพิเศษร้อยละ 2-4 ตงัจ่าย 32,100            50,000          -           82,100          
          18.3 คา่ตอบแทนพิเศษโครงการเกษียณอายรุาชการก่อนกําหนด ตงัจ่าย -                  -                -           -                

                             รวม  43,374,096    2,602,600    421,600  46,398,296  
46,398,296  

            งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557  เทศบาลเมืองชยันาท

            -งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 193,350,000   บาท

            -งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ (สถานธนานบุาล) 30,293,500     บาท

            -งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ (สถานีขนสง่ผู้ โดยสารเทศบาลเมืองชยันาท) 1,477,600       บาท
225,121,100  บาท
46,398,296    บาท

20.61           

รายการ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร ปีงบประมาณ 2558

รวม งบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558
รายจ่ายบริหารบุคลากร

  ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคลากร รวมทัง้สิน้

คดิเป็นร้อยละ
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