
เทศบบญญบตตงบประมาณรายจจาย

ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.
2561

(รายจจายประจจา)



เทศบาลเมมองสบตหปบ

อจาเภอสบตหปบ  จบ งหวบดชลบบุรป



เทศบาลเมืองสัตหีบ

เขต/อําเภอ สัตหีบ    จังหวัดชลบุรี

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

654  หมู่ 2  ซอยถนนเทศบาล 13  ถนนเทศบาล 13  แขวง/ตําบล สัตหีบ
  เขต/อําเภอ สัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  20180

พืนที 6.22 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 23,257 คน

ชาย 11,135 คน

หญิง 12,122 คน

ข้อมูล ณ วันที 27 สิงหาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสัตหีบ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลเมือง
สัตหีบอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสัตหีบจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 397,038,551.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 263,350,754.93 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 70,233,333.60 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 4 โครงการ รวม 866,500.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 29 โครงการ รวม 41,417,232.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 191,992,330.61 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 12,030,471.90 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 3,737,598.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 3,143,418.44 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,726,820.41 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 96,187.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 2,188,100.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 116,258,620.56 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 52,811,114.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 122,430,025.20 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 26,166,067.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 48,840,596.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 29,109,367.33 บาท

งบลงทุน จํานวน 12,290,380.55 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 6,023,614.32 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที 15 สิงหาคม พ.ศ.2560

รายรับจริง จํานวน 8,382,848.30 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 2,459,184.74 บาท

กําไรสะสม จํานวน 5,923,663.56 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 36,921,341.01 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 11,918,228.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 445,037.44 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 281,704,100.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 11,977,225.52 10,385,000.00 11,040,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,307,573.70 3,264,000.00 2,843,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,132,580.51 2,789,000.00 2,808,129.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,573,996.16 1,500,000.00 1,500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 66,050.00 80,000.00 69,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 20,057,425.89 18,028,000.00 18,270,129.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 105,376,450.06 102,452,100.00 102,860,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 105,376,450.06 102,452,100.00 102,860,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 26,192,127.00 57,213,100.00 57,239,871.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 26,192,127.00 57,213,100.00 57,239,871.00

รวม 151,626,002.95 177,693,200.00 178,370,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 4,733,175.00 28,715,720.00 32,990,300.00

งบบุคลากร 46,870,923.00 53,790,680.00 59,257,910.00

งบดําเนินงาน 28,667,864.25 55,291,200.00 49,397,900.00

งบลงทุน 33,645,299.01 33,839,100.00 30,335,890.00

งบเงินอุดหนุน 5,617,761.00 6,056,500.00 6,388,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 119,535,022.26 177,693,200.00 178,370,000.00

รวม 119,535,022.26 177,693,200.00 178,370,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลเมืองสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 32,151,290

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,893,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 35,925,500

แผนงานสาธารณสุข 6,794,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 460,000

แผนงานเคหะและชุมชน 42,478,810

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,431,800

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,000,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,700,300

แผนงานการพาณิชย์ 544,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 32,990,300

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 178,370,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 13,405,670 3,507,200 4,932,120 21,844,990

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,154,560 0 0 6,154,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,251,110 3,507,200 4,932,120 15,690,430

งบดําเนินงาน 5,674,300 1,441,000 1,003,800 8,119,100

    ค่าตอบแทน 533,300 96,000 252,800 882,100

    ค่าใช้สอย 3,671,000 1,040,000 250,000 4,961,000

    ค่าวัสดุ 690,000 185,000 475,000 1,350,000

    ค่าสาธารณูปโภค 780,000 120,000 26,000 926,000

งบลงทุน 1,049,100 545,000 153,100 1,747,200

    ค่าครุภัณฑ์ 549,100 545,000 153,100 1,247,200

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 500,000 0 0 500,000

งบเงินอุดหนุน 440,000 0 0 440,000

    เงินอุดหนุน 440,000 0 0 440,000

                                             รวม 20,569,070 5,493,200 6,089,020 32,151,290

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสัตหีบ

อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 4,258,600 3,302,600 7,561,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,258,600 3,302,600 7,561,200

งบดําเนินงาน 901,000 1,939,000 2,840,000

    ค่าตอบแทน 120,000 20,000 140,000

    ค่าใช้สอย 320,000 920,000 1,240,000

    ค่าวัสดุ 281,000 825,000 1,106,000

    ค่าสาธารณูปโภค 180,000 174,000 354,000

งบลงทุน 860,100 632,200 1,492,300

    ค่าครุภัณฑ์ 860,100 632,200 1,492,300

                                             รวม 6,019,700 5,873,800 11,893,500

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 6,985,200 0 0 6,985,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,985,200 0 0 6,985,200

งบดําเนินงาน 492,000 6,916,300 200,000 7,608,300

    ค่าตอบแทน 102,000 0 0 102,000

    ค่าใช้สอย 100,000 2,268,600 200,000 2,568,600

    ค่าวัสดุ 290,000 4,487,700 0 4,777,700

    ค่าสาธารณูปโภค 0 160,000 0 160,000

งบลงทุน 50,000 15,334,000 0 15,384,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 34,000 0 84,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 15,300,000 0 15,300,000

งบเงินอุดหนุน 0 5,948,000 0 5,948,000

    เงินอุดหนุน 0 5,948,000 0 5,948,000

                                             รวม 7,527,200 28,198,300 200,000 35,925,500



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 3,228,000 0 0 0 3,228,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,228,000 0 0 0 3,228,000

งบดําเนินงาน 363,000 2,412,500 687,000 30,000 3,492,500

    ค่าตอบแทน 27,000 0 0 0 27,000

    ค่าใช้สอย 77,000 2,412,500 330,000 30,000 2,849,500

    ค่าวัสดุ 259,000 0 357,000 0 616,000

งบลงทุน 74,000 0 0 0 74,000

    ค่าครุภัณฑ์ 74,000 0 0 0 74,000

                                             รวม 3,665,000 2,412,500 687,000 30,000 6,794,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 460,000 460,000

    ค่าใช้สอย 460,000 460,000

                                             รวม 460,000 460,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 5,275,740 825,480 7,229,000 13,330,220

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,275,740 825,480 7,229,000 13,330,220

งบดําเนินงาน 2,645,000 732,000 14,516,000 17,893,000

    ค่าตอบแทน 100,000 0 5,285,000 5,385,000

    ค่าใช้สอย 215,000 40,000 5,510,000 5,765,000

    ค่าวัสดุ 2,330,000 692,000 3,721,000 6,743,000

งบลงทุน 8,475,590 80,000 2,700,000 11,255,590

    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 80,000 2,700,000 2,880,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 8,375,590 0 0 8,375,590

                                             รวม 16,396,330 1,637,480 24,445,000 42,478,810



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 2,650,000 0 2,650,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,650,000 0 2,650,000

งบดําเนินงาน 639,000 2,080,000 2,719,000

    ค่าตอบแทน 147,000 0 147,000

    ค่าใช้สอย 215,000 2,080,000 2,295,000

    ค่าวัสดุ 240,000 0 240,000

    ค่าสาธารณูปโภค 37,000 0 37,000

งบลงทุน 62,800 0 62,800

    ค่าครุภัณฑ์ 62,800 0 62,800

                                             รวม 3,351,800 2,080,000 5,431,800

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 1,130,000 1,870,000 3,000,000

    ค่าใช้สอย 1,130,000 1,870,000 3,000,000

                                             รวม 1,130,000 1,870,000 3,000,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 2,726,820 687,480 3,414,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,726,820 687,480 3,414,300

งบดําเนินงาน 446,000 2,520,000 2,966,000

    ค่าตอบแทน 76,000 300,000 376,000

    ค่าใช้สอย 65,000 160,000 225,000

    ค่าวัสดุ 305,000 1,575,000 1,880,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 485,000 485,000

งบลงทุน 70,000 250,000 320,000

    ค่าครุภัณฑ์ 70,000 250,000 320,000

                                             รวม 3,242,820 3,457,480 6,700,300



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 244,000 244,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 244,000 244,000

งบดําเนินงาน 300,000 300,000

    ค่าตอบแทน 81,000 81,000

    ค่าใช้สอย 6,000 6,000

    ค่าวัสดุ 13,000 13,000

    ค่าสาธารณูปโภค 200,000 200,000

                                             รวม 544,000 544,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 32,990,300 32,990,300

    งบกลาง 32,990,300 32,990,300

                                             รวม 32,990,300 32,990,300



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 32,151,290

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,893,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 35,925,500

แผนงานสาธารณสุข 6,794,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 460,000

แผนงานเคหะและชุมชน 42,478,810

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,431,800

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,000,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,700,300

แผนงานการพาณิชย์ 544,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 32,990,300

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 178,370,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ และโดยอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 192,933,600 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
178,370,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 14,563,600 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

งบกลาง 3,750,000

งบบุคลากร 2,100,000

งบดําเนินงาน 2,149,600

งบรายจ่ายอืน 6,564,000

รวมรายจ่าย 14,563,600

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลเมือง

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

เห็นชอบ

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

(นายภัครธรณ์  เทียนไชย)

ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสัตหีบ
อําเภอ สัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 8,630,549.58 8,997,560.02 8,350,000.00 5.39 % 8,800,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 162,507.95 162,231.50 150,000.00 0.00 % 150,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 1,913,240.00 2,633,074.00 1,700,000.00 11.76 % 1,900,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 193,834.00 184,360.00 185,000.00 2.70 % 190,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 10,900,131.53 11,977,225.52 10,385,000.00 11,040,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 290,079.00 275,790.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 58,083.00 55,233.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 6,421.40 4,277.70 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 17,850.00 56,260.00 35,000.00 57.14 % 55,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 1,797,660.00 2,009,560.00 1,600,000.00 6.25 % 1,700,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 96,400.00 50,700.00 80,000.00 -12.50 % 70,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 52,600.00 59,100.00 55,000.00 -9.09 % 50,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 43,000.00 41,750.00 50,000.00 -20.00 % 40,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 216,400.00 215,750.00 220,000.00 -4.55 % 210,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 0.00 0.00 2,950.00 10,000.00 -70.00 % 3,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 725,019.00 144,643.00 500,000.00 -72.00 % 140,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 298,850.00 335,750.00 275,000.00 -45.45 % 150,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 13,000.00 13,000.00 17,000.00 -11.76 % 15,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 11,500.00 8,000.00 20,000.00 -60.00 % 8,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 % 18,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,520.00 1,800.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 3,315.00 3,070.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 14,040.00 11,740.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 3,663,737.40 3,307,573.70 3,264,000.00 2,843,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 291,000.00 285,000.00 288,000.00 -99.31 % 2,000.00

     ดอกเบีย 0.00 2,891,237.13 2,847,580.51 2,500,000.00 12.21 % 2,805,129.00

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 0.00 1,250.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 3,183,487.13 3,132,580.51 2,789,000.00 2,808,129.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 0.00 1,369,481.77 1,573,996.16 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 1,369,481.77 1,573,996.16 1,500,000.00 1,500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 105,800.00 57,600.00 70,000.00 -14.29 % 60,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 63,847.00 8,450.00 10,000.00 -10.00 % 9,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 169,647.00 66,050.00 80,000.00 69,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 263,083.14 1,731,167.15 1,000,000.00 70.00 % 1,700,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 43,943,564.87 43,614,865.50 43,000,000.00 0.00 % 43,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 29,114,114.74 30,423,120.14 29,000,000.00 0.00 % 29,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 4,998,656.11 4,997,278.70 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 4,866,204.98 4,813,577.29 4,800,000.00 0.00 % 4,800,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 8,383,137.36 10,354,044.45 8,300,000.00 20.48 % 10,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 234,863.68 316,681.17 200,000.00 50.00 % 300,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 240,512.31 163,480.66 300,000.00 -46.67 % 160,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 10,438,150.00 8,962,235.00 10,852,100.00 -17.99 % 8,900,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 102,482,287.19 105,376,450.06 102,452,100.00 102,860,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับ อปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี 0.00 0.00 0.00 37,333,100.00 -100.00 % 0.00
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 29,201,863.00 26,192,127.00 19,880,000.00 187.93 % 57,239,871.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 29,201,863.00 26,192,127.00 57,213,100.00 57,239,871.00

รวมทุกหมวด 0.00 150,970,635.02 151,626,002.95 177,693,200.00 178,370,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสัตหีบ

อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 178,370,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 11,040,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 8,800,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ภาษีป้าย จํานวน 1,900,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 190,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,843,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาเท่ากับประมาณการของปีงบประมาณปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 55,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,700,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
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ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 210,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับปีงบประมาณปัจจุบัน
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 140,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 18,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 12,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,808,129 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
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ดอกเบีย จํานวน 2,805,129 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาเท่ากับปีงบประมาณทีปัจจุบัน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,500,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 69,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 9,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับปีงบประมาณปัจจุบัน

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 102,860,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,700,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 43,000,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 29,000,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 5,000,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ภาษีสุรา จํานวน 4,800,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,000,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 160,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 8,900,000 บาท
ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 57,239,871 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 57,239,871 บาท

เงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกทํา  จํานวน 15,800,000 บาท
    ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา   
เงินอุดหนุนทัวไป อาหารเสริม (นม)  จํานวน 3,444,240 บาท
 ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา   
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 7,109,300  บาท
 ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา   
เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน  จํานวน 
32,000 บาท
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)    
 ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา   
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน 
300,000 บาท
 ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา   
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ  จํานวน 22,000,000 บาท
 ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา   
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ  จํานวน 4,500,000 บาท
 ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา   
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
 1. เงินเดือน                 จํานวน 2,455,200   บาท
 2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 982,272     บาท
 3. เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,900 บาท
 4. เงินสมทบประกันสังคม จํานวน 56,959 บาท
 5. ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 403,000 บาท
 6. ค่าตอบแทนการศึกษาบุตร/ข้าราชการครู จํานวน  0 บาท
 ประมาณการโดยพิจารณาใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่าน
มา   
เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข จํานวน  0 บาท
 ประมาณการโดยพิจารณาน้อยกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา  
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 874,500.00 1,429,920.00 1,429,920.00 1,429,920.00 0 % 1,429,920

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 286,000.00 351,000.00 351,000.00 351,000.00 0 % 351,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 286,000.00 351,000.00 351,000.00 351,000.00 0 % 351,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 280,500.00 459,000.00 319,500.00 459,000.00 0 % 459,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 2,178,000.00 3,563,640.00 3,563,640.00 3,563,640.00 0 % 3,563,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,905,000.00 6,154,560.00 6,015,060.00 6,154,560.00 6,154,560

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,505,677.00 3,548,070.00 3,976,730.00 5,140,050.00 -2.13 % 5,030,580

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 197,470.00 277,511.00 340,106.00 325,590.00 11.86 % 364,200

เงินประจําตําแหน่ง 161,600.00 259,819.00 335,100.00 357,600.00 0 % 357,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 130,700.00 176,520.00 201,900.00 210,900.00 5.21 % 221,880

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 4,182.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 526,621.00 923,440.00 1,040,467.00 1,136,900.00 3.51 % 1,176,750

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 220,648.00 110,180.00 116,297.00 123,200.00 -18.75 % 100,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,746,898.00 5,295,540.00 6,010,600.00 7,294,240.00 7,251,110

รวมงบบุคลากร 7,651,898.00 11,450,100.00 12,025,660.00 13,448,800.00 13,405,670

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ    จังหวัดชลบุรี

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:42:47 หน้า : 1/61



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 3,276,600.00 1,641,205.00 400,000.00 0 % 400,000

ค่าเบียประชุม 3,248.00 4,872.00 6,684.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 21,803.00 62,231.00 63,600.00 -43.4 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,423.00 4,469.00 11,861.00 18,400.00 102.72 % 37,300

รวมค่าตอบแทน 9,671.00 3,307,744.00 1,721,981.00 542,000.00 533,300

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 70,383.00 33,212.00 46,664.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 25,050.00 37,475.00 11,900.00 320,000.00 -31.25 % 220,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาดูงาน
นิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ ภายใต้ชืองาน "สร้างอนาคต
ไทย ๒๐๒๐"

222,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง 2,676.00 0.00 0.00 700,000.00 0 % 700,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 27,052.00 101,900.00 85,909.00 1,082,000.00 43.25 % 1,550,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 6,000.00 8,000.00 6,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร เนืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12  สิงหามหาราชินี 33,060.00 185,040.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5  ธันวามหาราช 135,071.00 173,643.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา12  สิงหา มหาราชินี 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา12  สิงหามหาราชินี 0.00 0.00 178,158.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา5  ธันวามหาราช 0.00 0.00 186,954.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 26,405.00 21,655.00 5,425.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการจัดทําเอกสารคู่มือทะเบียน
ราษฎร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล 99,375.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก 4,600.00 2,216.00 600.00 10,000.00 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

0.00 0.00 9,975.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากร เทศบาลเมืองสัตหีบ     51,375.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเทศบาล
เมืองสัตหีบ 0.00 300,096.00 0.00 800,000.00 -37.5 % 500,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 18,876.23 31,551.58 12,115.50 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 721,923.23 894,788.58 543,700.50 3,413,000.00 3,671,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 81,447.00 148,517.05 145,988.00 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,120.00 6,632.00 1,810.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,989.00 15,000.00 6,505.00 15,000.00 33.33 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 2,870.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,914.00 14,500.00 15,250.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 203,016.44 182,142.49 132,535.10 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,505.00 27,820.00 37,475.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 313,991.44 397,481.54 339,563.10 685,000.00 690,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 403,535.85 525,159.90 501,830.97 550,000.00 0 % 550,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 31,364.91 25,920.32 22,728.94 55,000.00 0 % 55,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 43,603.21 73,578.16 60,237.33 75,000.00 0 % 75,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,679.00 68,931.00 51,621.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 519,182.97 693,589.38 636,418.24 780,000.00 780,000

รวมงบดําเนินงาน 1,564,768.64 5,293,603.50 3,241,662.84 5,420,000.00 5,674,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ ภายใน
สํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

จัดซือเก้าอีขาเหล็กบุนวมมีพนักพิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

จัดซือเก้าอีสํานักงาน มีพนักพิงสูง และมี
ท้าวแขน  จํานวน  2  ตัว 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 13,000  
บีทียู 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู  จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 
33,000 บาท

0.00 66,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู พร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 66,000.00 -100 % 0
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จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 
บีทียู  พร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

จัดซือเครืองสแกนลายนิวมือ ชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

จัดซือชุดโซฟา สําหรับสํานักงานเทศบาล
เมืองสัตหีบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

จัดซือชุดโต๊ะทํางานแบบตัวแอล พร้อมตู้
ลินชัก ตู้ข้าง และเก้าอี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

จัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 6 ฟุต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ8  จํานวน 2 ตัว 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือชุดเครืองขยายเสียง และอุปกรณ์ 
พร้อมติดตังสําหรับห้องประชุมสภา
เทศบาลฯ

0.00 132,460.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือชุดไมโครโฟนและอุปกรณ์ พร้อม
ติดตัง สําหรับห้องประชุมสภาเทศบาลฯ 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล 6,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 
2 ก๊อก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

จัดทําผ้าม่านทึบแสง แบบกันรังสียูวี 
พร้อมติดตังสําหรับอาคาร สํานักงาน
เทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 87,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0.00 0.00 0.00 116,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ พร้อม
อุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 29,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 12,800.00 -75 % 3,200
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 54,624.30 116,628.14 149,076.79 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 61,614.30 982,088.14 149,076.79 431,800.00 549,100

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการหลัง
อําเภอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับุปรุงทาสีอาคารเทศบาล
เมืองสัตหีบ 0.00 505,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 655,000.00 0.00 0.00 500,000

รวมงบลงทุน 61,614.30 1,637,088.14 149,076.79 431,800.00 1,049,100

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 330,000.00 330,000.00 298,000.00 450,000.00 -31.11 % 310,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 0 % 130,000

รวมเงินอุดหนุน 460,000.00 460,000.00 428,000.00 580,000.00 440,000

รวมงบเงินอุดหนุน 460,000.00 460,000.00 428,000.00 580,000.00 440,000

รวมงานบริหารทัวไป 9,738,280.94 18,840,791.64 15,844,399.63 19,880,600.00 20,569,070

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 516,413.00 863,087.00 990,755.00 2,455,000.00 2.85 % 2,525,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 35,310.00 19,980.00 5,700.00 71,000.00 -1.41 % 70,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 85,200.00 0 % 85,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 160,300.00 209,040.00 233,500.00 241,000.00 1.66 % 245,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 3,210.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 247,500.00 490,580.00 503,520.00 527,500.00 0.85 % 532,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 107,550.00 56,520.00 49,020.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,070,283.00 1,639,207.00 1,782,495.00 3,439,700.00 3,507,200

รวมงบบุคลากร 1,070,283.00 1,639,207.00 1,782,495.00 3,439,700.00 3,507,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 26,400.00 28,800.00 28,800.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,813.00 7,379.00 7,480.00 40,000.00 0 % 40,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 6,633.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 46,846.00 36,179.00 36,280.00 87,000.00 96,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 22,970.00 31,733.00 73,284.00 100,000.00 0 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน หรือเงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทีต้องคดีอาญา 

0.00 0.00 10,000.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือเพือการประชา
สัมพันธ์ 49,868.00 76,660.00 68,609.00 150,000.00 0 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,480.00 16,000.00 26,580.00 100,000.00 -20 % 80,000

โครงการจัดทําปฏิทินปีใหม่ 0.00 0.00 123,974.40 200,000.00 0 % 200,000

โครงการจัดทําปฏิทินปีใหม่ 2557 122,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําปฏิทินปีใหม่ 2558 0.00 119,950.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดทํารายงานกิจการเทศบาล
เมืองสัตหีบ 157,500.00 128,600.00 162,000.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการจัดทําวีดิทัศน์บรรยายสรุป
เทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 49,800.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 0.00 0.00 55,000.00 -9.09 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,810.00 12,560.00 9,660.00 60,000.00 66.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 366,828.00 435,303.00 474,107.40 965,000.00 1,040,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,415.00 7,074.00 41,075.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 375.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,810.00 2,753.00 2,430.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 3,200.00 10,000.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 35,738.64 34,836.26 25,213.07 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,880.00 5,400.00 8,800.00 50,000.00 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 64,843.64 53,638.26 87,518.07 225,000.00 185,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 4,666.35 10,010.78 8,995.77 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 54,356.00 65,484.00 84,744.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 59,022.35 75,494.78 93,739.77 120,000.00 120,000

รวมงบดําเนินงาน 537,539.99 600,615.04 691,645.24 1,397,000.00 1,441,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีแบบมีพนักพิง 0.00 1,800.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีพนักพิงสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:42:47 หน้า : 8/61



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู 0.00 31,000.00 31,800.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะเหล็กสํานักงาน ขนาด 5 ฟุต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

     จัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120  ซี
ซี 0.00 0.00 53,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเล่นซีดี ดีวีดี ติดรถยนต์ 4,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือชุดเครืองผสมสัญญาณเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

จัดซือชุดลูกข่ายเครืองรับวิทยุกระจาย
เสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM พร้อม
ติดตัง

0.00 500,000.00 320,000.00 500,000.00 0 % 500,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2  (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)  จํานวน  1  เครือง

0.00 0.00 28,800.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800  VA  
จํานวน  1  เครือง 0.00 0.00 2,950.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 17,215.00 20,625.00 70,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,700.00 550,015.00 457,175.00 572,500.00 545,000

รวมงบลงทุน 4,700.00 550,015.00 457,175.00 572,500.00 545,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,612,522.99 2,789,837.04 2,931,315.24 5,409,200.00 5,493,200

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,662,117.00 2,484,320.00 2,942,093.00 3,225,120.00 2.4 % 3,302,580

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 93,985.00 87,400.00 77,330.00 94,980.00 13.33 % 107,640

เงินประจําตําแหน่ง 50,400.00 67,200.00 107,700.00 121,200.00 0 % 121,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 130,700.00 181,740.00 5,900.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 5,230.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 507,600.00 1,003,740.00 947,131.00 1,224,420.00 3.93 % 1,272,480

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 193,860.00 164,440.00 142,663.00 181,080.00 -29.19 % 128,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,643,892.00 3,988,840.00 4,222,817.00 4,846,800.00 4,932,120

รวมงบบุคลากร 2,643,892.00 3,988,840.00 4,222,817.00 4,846,800.00 4,932,120

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 27,300.00 13,300.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

ค่าเช่าบ้าน 121,552.08 131,050.00 137,400.00 142,800.00 0 % 142,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00 4,623.00 6,610.00 20,000.00 0 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 4,543.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 136,095.08 162,973.00 157,310.00 252,800.00 252,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 31,270.00 5,595.00 59,845.00 112,000.00 -28.57 % 80,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 3,267.00 1,728.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,002.00 42,250.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการจัดเอกสารเผยแพร่รณรงค์การ
ชําระภาษี และป้ายประชาสัมพันธ์การ
ชําระภาษี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการปรับข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของกองคลัง งานแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,494.00 9,215.00 14,090.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 70,033.00 58,788.00 73,935.00 242,000.00 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 105,035.90 26,949.40 176,886.50 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,616.00 3,391.00 6,027.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 12,980.00 7,500.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 66,114.52 62,423.16 51,973.20 100,000.00 -20 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,790.00 62,940.00 77,730.00 80,000.00 25 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 226,556.42 168,683.56 320,116.70 475,000.00 475,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 7,074.68 11,569.38 13,406.78 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,074.68 11,569.38 13,406.78 20,000.00 26,000

รวมงบดําเนินงาน 439,759.18 402,013.94 564,768.48 989,800.00 1,003,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีขาเหล็กบุนวม มีพนักพิง 
สําหรับผู้มาติดต่อราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีพนักพิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,500

จัดซือเก้าอีสําหรับทํางานแบบมีพนักพิง 0.00 900.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
ชนิดขาวดํา 0.00 0.00 69,500.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะเหล็กทํางาน พร้อมเก้าอี ระดับ 
2 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว)

0.00 15,760.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0.00 0.00 30,000.00 29,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

จัดซือเครืองพิมพ์ (Multifunction) แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 0.00 0.00 7,400.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา 0.00 2,990.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หน้า/นาที)  0.00 0.00 7,100.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) 0.00 5,990.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0.00 1,690.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 3,000.00 9,600.00 -41.67 % 5,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 14,600.00 12,250.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 46,730.00 129,250.00 118,600.00 153,100

รวมงบลงทุน 0.00 46,730.00 129,250.00 118,600.00 153,100

รวมงานบริหารงานคลัง 3,083,651.18 4,437,583.94 4,916,835.48 5,955,200.00 6,089,020

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 14,434,455.11 26,068,212.62 23,692,550.35 31,245,000.00 32,151,290
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 237,360.00 162,853.00 269,340.00 282,600.00 6.07 % 299,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,444,460.00 3,238,125.00 3,455,640.00 3,497,500.00 0.84 % 3,526,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 911,896.00 410,835.00 431,000.00 432,000.00 0 % 432,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,593,716.00 3,811,813.00 4,155,980.00 4,212,100.00 4,258,600

รวมงบบุคลากร 2,593,716.00 3,811,813.00 4,155,980.00 4,212,100.00 4,258,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 106,800.00 84,060.00 82,020.00 120,000.00 0 % 120,000

ค่าเช่าบ้าน 33,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,215.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 149,015.00 87,060.00 82,020.00 120,000.00 120,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 45,000.00 100 % 90,000

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและ
พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานเทศกิจ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 20 % 180,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานพนักงานเทศกิจ 65,705.00 100,215.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและให้ความรู้ผู้ประกอบ
การค้า 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการอบรมและให้ความรู้ผู้ประกอบ
การค้า และองค์กรชุมชนต่างๆ 0.00 0.00 2,775.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,919.30 4,829.60 7,744.30 40,000.00 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 78,624.30 105,044.60 10,519.30 255,000.00 320,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,775.00 10,000.00 19,151.50 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,610.00 930.00 6,400.00 35,000.00 -42.86 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 5,000.00 4,970.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 2,660.00 15,194.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 85,485.02 80,942.34 64,680.30 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 16,800.00 9,700.00 0.00 10,000.00 400 % 50,000

วัสดุกีฬา 0.00 4,945.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,400.00 10,480.00 19,880.00 35,000.00 -28.57 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 135,070.02 124,657.34 130,275.80 276,000.00 281,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000

รวมงบดําเนินงาน 362,709.32 316,761.94 222,815.10 651,000.00 901,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู 20,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู พร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

จัดซือโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี 30,816.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลินชัก 16,304.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบด้านบนเลือน
กระจกซ้อนด้านล่าง 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถยนต์กระบะตรวจการณ์ แบบดับ
เบิลแค็บพร้อมติดตังสัญญาณไฟวับวาบ
และเสียงไซเรน

0.00 0.00 0.00 1,198,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ 
พร้อมติดตังภายในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

จัดซือเครืองรับ-ส่งวิทยุระบบVHF/FM 
ชนิดมือถือ  5 วัตต์  0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองรับ-ส่งวิทยุระบบVHF/FM
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 0.00 0.00 106,200.00 0.00 0 % 0

จัดซือสปอร์ตไลท์ติดรถยนต์  0.00 0.00 17,100.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 9,750.00 0.00 100 % 40,000

จัดซือกล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล 13,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 29,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,200

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 29,303.50 9,250.00 250,000.00 0 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 89,600.00 29,303.50 142,300.00 1,508,000.00 860,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ปรับปรุงห้องสํานักงานเทศกิจให้มีห้อง 
CCTV ห้องธุรการ ห้องพนักงาน และ
ห้องเจ้าหน้าที               

73,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 73,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 162,600.00 29,303.50 142,300.00 1,508,000.00 860,100

รวมงานเทศกิจ 3,119,025.32 4,157,878.44 4,521,095.10 6,371,100.00 6,019,700

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 170,415.00 214,500.00 247,140.00 259,380.00 6.08 % 275,160

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 160,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 5,130.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,071,861.00 2,143,120.00 2,118,240.00 2,536,700.00 2.99 % 2,612,580

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 541,461.00 378,640.00 373,000.00 464,100.00 -10.61 % 414,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,949,167.00 2,736,260.00 2,738,380.00 3,260,180.00 3,302,600

รวมงบบุคลากร 1,949,167.00 2,736,260.00 2,738,380.00 3,260,180.00 3,302,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 6,933.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,933.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 4,632.00 14,932.00 0.00 80,000.00 -50 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,846.00 0.00 0.00 80,000.00 -25 % 60,000

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 166,345.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้นให้แก่
ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถาน
ประกอบการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้นให้แก่
เยาวชนในสถานศึกษา

0.00 99,334.00 59,747.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ชุมชน 
และหน่วยงานราชการ 

0.00 91,375.20 63,197.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล วันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

99,986.00 123,004.00 110,290.00 150,000.00 33.33 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,348.13 4,540.00 6,555.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 292,157.13 333,185.20 239,789.00 930,000.00 920,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,444.50 2,463.00 10,767.75 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,250.00 44,664.30 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,400.00 13,370.00 19,935.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 9,970.00 14,985.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,542.40 2,000.00 117,800.00 180,000.00 11.11 % 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 191,877.20 144,423.27 84,016.30 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 97,851.50 94,951.80 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,640.00 9,920.00 8,740.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 99,403.00 99,403.00 99,563.50 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 331,557.10 424,065.07 450,759.35 795,000.00 825,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 206,059.19 293,830.54 283,972.09 320,000.00 -55 % 144,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 48,993.49 24,293.70 22,125.46 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 255,052.68 318,124.24 306,097.55 350,000.00 174,000

รวมงบดําเนินงาน 885,699.91 1,075,374.51 996,645.90 2,095,000.00 1,939,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองโทรสาร 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 13,000 
บีทียู 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือพัดลมไอนํา 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุกนําอเนกประสงค์ ความจุ
ไม่น้อยกว่า  10,000 ลิตร 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 -100 % 0

จัดซือรถยนต์ตรวจการณ์ แบบดับ
เบิลแค็บ 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนํา แบบไดโว่ ใช้ระบบ
ไฟฟ้า 0.00 0.00 14,850.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสูบนํา แบบท่อสูบนําพญา
นาค 0.00 0.00 166,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองไฟฟ้าส่องสว่าง 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0.00 97,798.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือหม้อแปลงไฟฟ้า 0.00 0.00 11,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล 6,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือพัดลมระบายควัน 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

จัดซือสายดับเพลิง 97,905.00 0.00 74,900.00 100,000.00 0 % 100,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 29,000

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก(Inkjet) 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,200

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 120,475.21 202,608.00 156,680.00 450,000.00 11.11 % 500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 225,370.21 323,806.00 1,454,730.00 6,950,000.00 632,200

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงเสาวิทยุสือสาร 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 225,370.21 348,806.00 1,454,730.00 6,950,000.00 632,200

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,060,237.12 4,160,440.51 5,189,755.90 12,305,180.00 5,873,800

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,179,262.44 8,318,318.95 9,710,851.00 18,676,280.00 11,893,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,031,732.00 1,285,453.00 1,124,590.00 4,280,530.00 3.46 % 4,428,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 64,240.00 87,180.00 72,900.00 71,000.00 50 % 106,500

เงินประจําตําแหน่ง 56,000.00 67,200.00 67,200.00 85,200.00 -21.13 % 67,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 106,280.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 15,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 389,030.00 1,114,551.00 1,104,966.00 2,375,550.00 -11.85 % 2,094,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 252,582.00 121,952.00 107,527.00 440,132.00 -34.36 % 288,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,914,964.00 2,676,336.00 2,477,183.00 7,252,412.00 6,985,200

รวมงบบุคลากร 1,914,964.00 2,676,336.00 2,477,183.00 7,252,412.00 6,985,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 56,400.00 27.66 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,702.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 933.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,635.00 0.00 0.00 87,400.00 102,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 158,690.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,698.00 0.00 0.00 141,000.00 -50.35 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,465.37 7,810.00 1,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 12,163.37 166,500.00 1,000.00 166,000.00 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,445.00 33,226.00 27,766.00 50,000.00 60 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 2,478.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 14,586.00 6,882.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 4,400.00 14,000.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 57,917.92 54,390.48 48,998.36 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,790.00 57,353.00 40,680.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 95,152.92 163,955.48 140,804.36 260,000.00 290,000

รวมงบดําเนินงาน 109,951.29 330,455.48 141,804.36 513,400.00 492,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) 0.00 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 0.00 21,320.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  
สําหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 18,100.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 18,835.00 40,889.12 42,504.20 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,835.00 62,209.12 60,604.20 94,000.00 50,000

รวมงบลงทุน 18,835.00 62,209.12 60,604.20 94,000.00 50,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 2,043,750.29 3,069,000.60 2,679,591.56 7,859,812.00 7,527,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 72,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00 548,000.00 -26.48 % 402,900

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 169,838.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา 114,068.00 95,179.00 58,625.00 300,000.00 -33.33 % 200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
    อาหารกลางวัน

0.00 0.00 0.00 1,803,200.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
อาหารกลางวัน

0.00 0.00 1,792,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาอาหารกลางวัน 1,482,074.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,445,700

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาอาหารกลางวัน 0.00 1,775,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 0.00 0.00 176,850.00 200,000.00 0 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,206.00 11,965.00 6,300.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,674,748.00 2,052,182.00 2,033,775.00 2,876,200.00 2,268,600

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,030.00 26,938.00 41,250.00 84,000.00 -64.29 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,970.00 5,000.00 4,935.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,721.00 30,650.00 48,832.00 66,000.00 -9.09 % 60,000
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ค่าอาหารเสริม (นม) 1,907,994.42 2,961,764.84 3,153,399.36 3,502,800.00 23.55 % 4,327,700

วัสดุก่อสร้าง 0.00 10,000.00 9,994.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,190.00 12,397.00 27,320.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 1,984,905.42 3,051,749.84 3,295,730.36 3,742,800.00 4,487,700

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 54,778.22 88,988.92 104,954.42 130,000.00 -23.08 % 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 26,027.54 33,631.39 32,521.38 40,000.00 0 % 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,875.71 2,022.84 2,560.51 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 82,681.47 124,643.15 140,036.31 190,000.00 160,000

รวมงบดําเนินงาน 3,742,334.89 5,228,574.99 5,469,541.67 6,809,000.00 6,916,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีพลาสติก ชนิดมีพนักพิง 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือถังบรรจุนํา ขนาด 2,000 ลิตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ 
(แบบข้อแข็ง) 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล พร้อม
อุปกรณ์ 0.00 10,990.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองฉายโปรเจคเตอร์ 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 15,990.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 9,790.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,790.00 39,480.00 0.00 27,500.00 34,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการจัดซือทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง
เพือปรับปรุงและขยายพืนทีการจัดการ
ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000,000

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคาร
เอนกประสงค์และห้องธุรการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700,000

โครงการต่อเติมห้องเรียนอัจฉริยะ 0.00 0.00 447,700.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังหลังคากันสาดพร้อมราง
ระบายนําฝนคลุมด้านหลังอาคารเอนก
ประสงค์

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมและติดตัง
หลังคากันสาดหน้าห้องธุรการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมปู
กระเบืองผนังและทาสีอาคารเอนก
ประสงค์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม
รางนําฝนรอบอาคารเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม
อ่างล้างจานโรงอาหารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศรีดรุณา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลัง
อาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ 0.00 463,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงและทาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศรีดรุณา 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 763,000.00 447,700.00 260,000.00 15,300,000
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รวมงบลงทุน 41,790.00 802,480.00 447,700.00 287,500.00 15,334,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,826,000.00 4,849,040.00 5,067,280.00 5,504,000.00 8.07 % 5,948,000

รวมเงินอุดหนุน 4,826,000.00 4,849,040.00 5,067,280.00 5,504,000.00 5,948,000

รวมงบเงินอุดหนุน 4,826,000.00 4,849,040.00 5,067,280.00 5,504,000.00 5,948,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,610,124.89 10,880,094.99 10,984,521.67 12,600,500.00 28,198,300

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเข้าค่ายเยาวชนเทศบาลเมือง
สัตหีบ 51,100.00 149,950.00 125,025.00 0.00 0 % 0

โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
ทางวิชาการของเยาวชน (ค่ายทักษะทาง
วิชาการ)

17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 68,100.00 149,950.00 125,025.00 200,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 68,100.00 149,950.00 125,025.00 200,000.00 200,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 68,100.00 149,950.00 125,025.00 200,000.00 200,000

รวมแผนงานการศึกษา 10,721,975.18 14,099,045.59 13,789,138.23 20,660,312.00 35,925,500

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,400,455.00 1,539,025.00 1,238,760.00 2,500,000.00 4.8 % 2,620,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 76,180.00 40,942.00 27,700.00 40,000.00 130 % 92,000
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เงินประจําตําแหน่ง 91,000.00 75,600.00 42,000.00 132,000.00 24.24 % 164,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 156,300.00 282,780.00 245,226.00 330,000.00 0 % 330,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 45,920.00 30,770.00 14,473.00 22,000.00 0 % 22,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,769,855.00 1,969,117.00 1,568,159.00 3,024,000.00 3,228,000

รวมงบบุคลากร 1,769,855.00 1,969,117.00 1,568,159.00 3,024,000.00 3,228,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16,180.00 17,780.00 5,100.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,950.00 22,000.00 3,740.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 7,254.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 41,384.00 39,780.00 8,840.00 28,000.00 27,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -45.45 % 12,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19,552.00 0.00 9,390.00 35,000.00 0 % 35,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,180.00 22,295.00 17,040.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 29,732.00 22,295.00 26,430.00 87,000.00 77,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 63,112.00 18,892.00 49,811.50 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00 6,200.00 7,000.00 7,000.00 0 % 7,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 840.00 3,770.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 62,003.58 60,571.84 40,443.38 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,960.00 58,060.00 79,730.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 165,915.58 147,493.84 176,984.88 259,000.00 259,000

รวมงบดําเนินงาน 237,031.58 209,568.84 212,254.88 374,000.00 363,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีพนักพิง 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบด้านบน
เลือนกระจกซ้อนด้านล่างเลือนทึบ 16,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี 5,136.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว)

0.00 15,760.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0.00 0.00 22,900.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) 0.00 5,990.00 4,250.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0.00 1,690.00 3,050.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 29,200.00 22,900.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,536.00 55,940.00 53,100.00 237,000.00 74,000

รวมงบลงทุน 21,536.00 55,940.00 53,100.00 237,000.00 74,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 2,028,422.58 2,234,625.84 1,833,513.88 3,635,000.00 3,665,000

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 360,000.00 383,400.00 207,000.00 510,000.00 -56.86 % 220,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
การใช้สมุนไพร 63,260.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการคลินิกวางแผนครอบครัว 16,686.65 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน 28,189.80 78,276.00 11,425.00 19,000.00 163.16 % 50,000

โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรค
เอดส์ 50,000.00 32,400.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด 39,868.00 38,588.00 20,775.00 23,700.00 26.58 % 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 50,000.00 49,952.00 11,700.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิต
ประจําวัน 0.00 8,100.00 28,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมตรวจสุขภาพเบืองต้น
แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ จํานวน 15 ชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 112,500

โครงการส่งเสริมตรวจสุขภาพและ
อนามัยในโรงเรียน 39,994.71 39,939.98 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยใน
โรงเรียน 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 25 % 50,000

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:42:48 หน้า : 28/61



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก และ
การวางแผนครอบครัว 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการอบรมครูผู้นําเต้นไทเก๊ก 0.00 54,740.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพร 0.00 30,520.00 29,980.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการอบรมฟืนฟูพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขเก่า/ใหม่ 97,800.00 149,000.00 152,900.00 220,000.00 0 % 220,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 1,900.00 0.00 0.00 500,000.00 0 % 500,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสา
สมัครสาธารณสุข เก่า/ใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสา
สมัครสาธารณสุขเก่า/ใหม่ 157,550.00 124,664.00 284,400.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 242,400.00 355,550.00 337,700.00 470,000.00 -14.89 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 1,147,649.16 1,345,129.98 1,123,880.00 2,482,700.00 2,412,500

รวมงบดําเนินงาน 1,147,649.16 1,345,129.98 1,123,880.00 2,482,700.00 2,412,500

รวมงานโรงพยาบาล 1,147,649.16 1,345,129.98 1,123,880.00 2,482,700.00 2,412,500

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการติดตามตรวจสอบและประเมิน
ผลคุณภาพนํา 0.00 0.00 0.00 90,000.00 11.11 % 100,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชน,โรงเรียน และวัด 0.00 40,950.00 80,000.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชน,โรงเรียน,วัด 41,660.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจสิง
แวดล้อมชายฝังทะเล 25,330.00 38,650.00 54,980.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้
ประกอบการ 0.00 59,990.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 66,990.00 139,590.00 134,980.00 320,000.00 330,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 323,919.00 137,440.00 188,730.00 237,300.00 47.49 % 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 323,919.00 137,440.00 188,730.00 244,300.00 357,000

รวมงบดําเนินงาน 390,909.00 277,030.00 323,710.00 564,300.00 687,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซือเครืองพ่นละอองฝอยละเอียดแบบ
มือถือ  จํานวน  1  เครือง 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพ่นสารเคมีแบบสะพายหลัง
ชนิดละอองฝอยละเอียด 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซืออุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล 
จํานวน 1 ชุด 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,000.00 75,000.00 25,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 54,000.00 75,000.00 25,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 122,562.00 122,481.00 112,500.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 122,562.00 122,481.00 112,500.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 122,562.00 122,481.00 112,500.00 0
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 444,909.00 474,592.00 471,191.00 676,800.00 687,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที 13,640.00 5,850.00 2,350.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนัก
เรียน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 13,640.00 5,850.00 2,350.00 50,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 13,640.00 5,850.00 2,350.00 50,000.00 30,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 13,640.00 5,850.00 2,350.00 50,000.00 30,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,634,620.74 4,060,197.82 3,430,934.88 6,844,500.00 6,794,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 0.00 129,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 109,200.00 0.00 129,975.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 0.00 0.00 14,205.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 20,295.00 0.00 13,255.00 30,000.00 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนพิการในชุมชน 23,020.00 123,845.00 34,290.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 152,515.00 253,145.00 191,725.00 460,000.00 460,000

รวมงบดําเนินงาน 152,515.00 253,145.00 191,725.00 460,000.00 460,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 152,515.00 253,145.00 191,725.00 460,000.00 460,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 152,515.00 253,145.00 191,725.00 460,000.00 460,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 124,295.00 187,134.00 455,548.00 480,000.00 4.5 % 501,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 4,655.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 160,300.00 556,020.00 625,580.00 650,000.00 4.74 % 680,820

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 5,130.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,531,821.00 3,244,217.00 3,392,647.00 3,590,000.00 1.65 % 3,649,320

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 837,042.00 409,934.00 420,000.00 444,000.00 0 % 444,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,663,243.00 4,397,305.00 4,893,775.00 5,164,000.00 5,275,740

รวมงบบุคลากร 2,663,243.00 4,397,305.00 4,893,775.00 5,164,000.00 5,275,740

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 15,000.00 24,300.00 28,800.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,320.00 0.00 2,500.00 30,000.00 33.33 % 40,000
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 22,320.00 24,300.00 31,300.00 91,000.00 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 5,566.50 155,000.00 0 % 155,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,260.00 5,690.00 9,860.00 25,000.00 60 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 1,260.00 5,690.00 15,426.50 200,000.00 215,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 618,062.90 260,079.96 1,358,809.32 2,000,000.00 0 % 2,000,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 53,600.00 48,300.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 107,834.72 94,478.34 85,279.16 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 725,897.62 408,158.30 1,492,388.48 2,300,000.00 2,330,000

รวมงบดําเนินงาน 749,477.62 438,148.30 1,539,114.98 2,591,000.00 2,645,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือ Submersible Motor  จํานวน 1 
เครือง 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือ Submersible Pump จํานวน 1 
เครือง 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเลือยโซ่เครืองยนต์  จํานวน 2 
เครือง 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 63,000.00 -100 % 0
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จัดซือเครืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 0.00 0.00 0.00 96,000.00 -100 % 0

จัดซือเซฟตีสวิตซ์  จํานวน  3  ชุด ชุดละ 
12,000 บาท 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 55,750.00 33,050.00 42,430.00 70,000.00 42.86 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,750.00 109,050.00 42,430.00 229,000.00 100,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการติดตังหลังคาคลุมด้านหลัง
อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 0.00 0.00 756,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังหลังคาคลุมทางเข้าห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองสัตหีบบริเวณสํานัก
งานเทศบาลเมืองสัตหีบ

32,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงทางเท้าภายใน
เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 995,000.00 0.00 499,000.00 259,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน บริเวณ
ศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างช่องทางจักรยาน (Bike 
Lanes) ภายในเขตเทศบาล 0.00 0.00 1,719,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยแยกจากซอยรุ่งโรจน์แยกซ้าย (บ้าน
ฝรัง)เทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 105/6  (ซอยหนอง
หญ้า)

0.00 0.00 398,400.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 105/8(ซอยหนอง
หญ้า)

0.00 0.00 298,300.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 27(ซอยสันติสุข) ท้าย
ซอย เชือมหมู่บ้านภัทราแลนด์

35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 99(ซอยเขาหมอน) 
แยกขวาสุดซอย

555,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ถนนรอบหนองตะเคียน 0.00 0.00 0.00 1,609,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง
ท่อระบายนํา และบ่อพักบริเวณซอย
สัตหีบสุขุมวิท 75/8 (ซอยลุงโพธิแยก
ขวา) 

0.00 0.00 0.00 457,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 57/1 ซอยมิตร
สัมพันธ์ท้ายซอย

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก  ค.ส.ล. 
บริเวณซอยพยุงทรัพย์ 1

297,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยข้างหมู่บ้านทวีสุข ตําบล
สัตหีบ  

0.00 0.00 0.00 658,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 13/2   (ซ.นาย
หมู รุ่งโรจน์)

0.00 259,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 23/1 (ซอย
เทพประสาท) ท้ายซอย

0.00 0.00 140,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 23/3 (ซ.วัด
เทพประสาท)ท้ายซอย

0.00 1,446,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 73/7 (ซ.บ่อน
ไก่) ตรงข้ามร้านอาหารป่า

0.00 126,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 81 (ซอย
จามจุรี)ท้ายซอยแยกขวา

0.00 0.00 279,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย
แยกจากซอยธรรมวิทยา 0.00 0.00 690,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตพร้อมทําฝาปิดบ่อพักท่อ
ระบายนํา 
ค.ส.ล. บริเวณซอยในหมู่บ้านเอกธานี

0.00 720,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําสีเหลียม ค
.ส.ล. บริเวณคลองวัดเทพประสาท 0.00 0.00 0.00 365,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําสีเหลียม ค
.ส.ล. บริเวณลําห้วยในซอยสัตหีบสุขุมวิท 
103 (ซอยร่วมมิตร)

0.00 0.00 426,400.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยหลังธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายบอกเขตเทศบาล
เมืองสัตหีบ 0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํา
บริเวณรางระบายนําซอยสัตหีบสุขุมวิท 
75 (ซ.ลุงโพธิ) หมู่บ้านอุดมศักดิ 2

0.00 106,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
บริเวณด้านหลังอาคารหลังคาคลุมสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา

0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
บริเวณลํารางสาธารณะประโยชน์ข้าง
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 61 (ซ.สุขรุ่ง) ท้าย
ซอย

0.00 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
พร้อมฝาตะแกรงปิดรางและซ่อมแซมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน
ด้านหน้าและในสํานักงานทีดินจังหวัด
ชลบุรีสาขาสัตหีบ

0.00 511,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
พร้อมฝาปิดบริเวณซอยหมู่บ้าน
สามัคคี23

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
พร้อมฝาปิดบริเวณหลังโลตัส - ร้านเม้ง 
26   

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปรางวี 
และรูปตัวยูบริเวณลํารางสาธารณ
ประโยชน์ข้างซอยสัตหีบสุขุมวิท 61 
(ซอยสุขรุ่ง)

497,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณ
พืนทีรอบๆถึงสูง(ถังแชมเป็ญ) บริเวณ
ศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่องชะลอ
รถ จุดกลับรถ (U-TURN) บริเวณสีแยก
เตาถ่าน

0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่องชะลอ
รถ จุดกลับรถ(U-TURN) บริเวณหน้า
โรงเรียนสิงห์สมุทร

0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเท้า
ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 997,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์สําเร็จ
รูปของเทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 0.00 0.00 160,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนํา ห้องส้วมบริเวณ
ศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000

โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาคารห้องประชุม 
และทางเชือมอาคาร บริเวณอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(เดิม) 
เทศบาลเมืองสัตหีบ                      

0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอย
สัตหีบสุขุมวิท 13(ซอยรุ่งโรจน์) แยกซ้าย
บ้านเล็ก

85,731.61 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายถนน ค.ส.ล บริเวณซอย
สัตหีบสุขุมวิท 111(ซอยแสงทอง) 0.00 0.00 47,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายถนน ค.ส.ล. และซ่อมแซม
ผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. 
และบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบ
สุขุมวิท 105 (ซ.หนองหญ้า) ช่วงเลย
สะพาน

0.00 1,750,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการขยายถนน ค.ส.ล.และก่อสร้าง
ลาน ค.ส.ล.บริเวณซอยข้างร้านแอ๊ดเสริม
สวย (ตรงข้ามซอยธรรมวิทยา) 

0.00 0.00 84,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายท่อระบายนํา บริเวณท่อ
และทางเท้าถนนรอบหนองตะเคียน ช่วง
ร้านสวนอาหารเม้ง 26 เชือมแนวท่อเดิม

0.00 2,640,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทาง บริเวณ
ซอยพากวิริยะพงษ์ ข 0.00 0.00 0.00 226,000.00 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตปากซอยทางออกถนนสุขุมวิท
ภายในเขตเทศบาล

0.00 0.00 590,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหรือปรับปรุงซ่อมแซม ภายใน
เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,200,000

โครงการขยายสะพานข้ามลําห้วยในซอย
สัตหีบสุขุมวิท 105    (ซ.หนองหญ้า) 0.00 263,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทาง และซ่อมแซมผิว
จราจร ค.ส.ล.บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
109
 (ซ.มิตรอารีย์)

0.00 625,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทางลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
13 
(ซ.รุ่งโรจน์)

0.00 450,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทางและก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายนํา  และบ่อ
พัก บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 31 (ซ.ชัย
มงคล)  ท้ายซอย

0.00 2,436,812.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเชือมท่อและบ่อพัก พร้อมทํา
ตะแกรงรับนํา บริเวณถนนเทศบาล 10 
(ถนนเลียบชายทะเล) ช่วงข้างไปรษณีย์ 
และกิจการห้องเย็น

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการดาดคลอง ค.ส.ล. บริเวณคลอง
สาธารณะวัดเทพประสาท 0.00 0.00 409,000.00 0.00 0 % 0

โครงการดาดคลองสาธารณประโยชน์ 
บริเวณลําห้วยในซอยสัตหีบสุขุมวิท 
103-105

0.00 0.00 0.00 248,000.00 -100 % 0
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โครงการดาดคลองสาธารณประโยชน์
บริเวณลําห้วยในซอยสัตหีบสุขุมวิท 105 
ช่วงสะพานเทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการติดตัง Rumble Strips บริเวณ
ถนนและซอยต่าง ๆในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการติดตังโคมไฟถนนแบบโคม 
LED ขนาด 100 วัตต์ บริเวณถนน
เทศบาล 8 (ถนนควินนิน) เทศบาลเมือง
สัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 340,000

โครงการติดตังโคมไฟถนนแบบโคม 
LED ขนาด 130 วัตต์ บริเวณถนน
เทศบาล 1 (ถนนโต้รุ่ง)

0.00 0.00 350,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังโคมไฟถนนแบบโคม 
LED ขนาด100 วัตต์ บริเวณถนน
เทศบาล 10 ถนนเลียบชายทะเล (ถนน
สายวัฒนธรรม)

0.00 0.00 600,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังป้ายบอกชือซอยในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 0.00 97,000.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังป้ายบอกชือซอยในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ
- ป้ายชือซอย  - ป้ายชือซอยย่อย  - ฯลฯ 
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอก
ชือซอยแบบโคม LED พลังงานแสง
อาทิตย์ บริเวณถนนและซอยในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 570,590

โครงการติดตังไฟฟ้าสาธารณะแบบเสา
เหล็กกลมปลายเรียวFlood Light 
บริเวณวงเวียนหน้าธนาทรัพย์
อพาร์ทเมนต์ถนนรอบหนองตะเคียน 2 
จุด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการติดตังไฟฟ้าสาธารณะแบบเสา
เหล็กกลมปลายเรียวFlood Light หลอด
เมตัลฮาไลด์ 400 watt 6 ดวง บริเวณ
แยกเทศบาล 13 – 10 และแยกเทศบาล 
10 – 11

0.00 0.00 427,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการติดตังไฟสัญญาณจราจรแบบ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณวง
เวียนสัตหีบ (ประภาคาร)  4 จุด             

0.00 0.00 134,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังหมุดจราจรพลังงานแสง
อาทิตย์และติดตังเสาไฟฟ้าแบบ
ประติมากรรม บริเวณรอบวงเวียนสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังหลังคา Metal Sheet
และก่อสร้างถนนทางเข้าอาคาร บริเวณ
อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หลังธนาคารกสิกร
ไทย เทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างไฟ
ประดับและไฟตกแต่งป้าย“ขอให้เดินทาง
โดยสวัสดิภาพ” บริเวณแยกสัตหีบ

0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างไฟ
ประดับและไฟตกแต่งป้าย“ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เทศบาลเมืองสัตหีบ” บริเวณแยก 
กม.1

0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิง
คู่ ความสูง 12 ม.  บริเวณถนนเทศบาล 
11 (ถนนบริเวณหน้าวงเวียน) ช่วงตังแต่
วงเวียนสัตหีบถึงป้าย ขอให้เดินทางโดย
สวัสดิภาพเทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิง
คู่ ความสูง 9.00 ม.บริเวณถนนเทศบาล 
10 (ถนนเลียบชายทะเล)ช่วงหน้าสํานัก
งานทีดิน จังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบถึง
หน้าทีว่าการอําเภอ

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิง
คู่ บริเวณเกาะกลางถนนหน้าไปรษณีย์
สัตหีบ ถนนเทศบาล 10 (ถนนเลียบชาย
ทะเล)เทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 89,000

โครงการปรับปรุงระบบนําพุ, ระบบไฟ
ส่องสว่าง บริเวณวงเวียนสัตหีบ 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ป้าย "ยินดีต้อนรับ เทศบาลเมืองสัตหีบ" 
และติดตังเสาไฟฟ้าแบบประติมากรรม
บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวงหมายเลข 
3 ช่วงหลักกม. ที 171

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าสํานัก
งานเทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแยกเตาถ่าน 
เทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 76,000

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ไฟประดับป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแยก
สัตหีบ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพระ
พุทธสิหิงส์และศาลาอเนกประสงค์หน้าที
ว่าอําเภอสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยสัตหีบสุขุมวิท 53/7
(ซอยร่มฤดีซอย 7) (เสนอโดยชุมชนร่ม
ฤดี)

0.00 0.00 0.00 382,000.00 -100 % 0

โครงการย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณถนนและ
ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 0.00 61,870.02 0.00 0 % 0

โครงการย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณถนนและ
ซอยต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 925,193.32 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. พร้อม
ตะแกรงดักนําบริเวณแยกซอยร้านเม้ง 
26 เชือมท่อระบายนํารอบหนองตะเคียน 

0.00 0.00 0.00 559,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

 โครงการปรับปรุงถนนเพือวางท่อระบาย
นํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักค.ส.ล. บริเวณบ่อ
พักท่อระบายนําสถานีตํารวจนํา เชือมบ่อ
พักท่อระบายนําชายทะเล

160,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดท่อ
ระบายนําในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0 % 1,000,000

โครงการจ้างเหมาปรับแต่งสภาพผิวดิน 
เพือเตรียมพืนทีสําหรับใช้ในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณทีสาธารณประโยชน์ริม
ชายหาดสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมตลิงและดาด
คลองบริเวณลําห้วยสาธารณะประโยชน์
หมู่บ้านพัฒนาแลนด์

0.00 190,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก 
บริเวณถนนและซอย ในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก 
บริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0.00 0.00 995,000.00 899,000.00 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน บริเวณ
ศูนย์เครืองจักรกลเทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 0.00 0.00 333,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุง และเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนําบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
53/4 (ซอยร่มฤดี)

0.00 0.00 0.00 808,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคา
สํานักงานกองช่างเทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันคลอง
ดาดคลองและขุดลอกคลองสาธารณ
ประโยชน์บริเวณคลอง กม.5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 530,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ถนน บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 41  
(ซอยเขาเพชร)

1,195,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดบ่อพัก 
(Manhole)ภายในตลาดสัตหีบ     0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน
บริเวณดาดฟ้าทางขึนกองวิชาการและ
แผนงานเทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวาง
ท่อระบายนํา  ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล
. บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 89 (ซอย
บํารุงศิษย์)

1,993,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวาง
ท่อระบายนํา P.V.C.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยข้างธนาคารกสิกรไทย (ด้าน
ใน)

0.00 298,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวาง
ท่อระบายนํา P.V.C.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยทางเดินตรอกข้างร้านเนวีโฟ
โต้

0.00 534,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวาง
ท่อระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (ซ.เขา
หมอน)  แยกขวาซอย 2

0.00 95,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวาง
ท่อระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณถนนเทศบาล 13/1 (ซ.ธรรม
วิทยา)ท้ายซอยบ้านครูหมึก

0.00 364,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ซ่อมแซมฝา
ตะแกรงเหล็ก และปูผิวจราจร แอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
75 (ซอยลุงโพธิ)และแยกซ้ายซอยพัฒนา
บ่อนไก่ 

998,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณซอยสัตหีบ
สุขุมวิท 85(ท้ายซอยแยกซ้ายข้างกําแพง
วัดเขาน้อย) (เสนอโดยชุมชนร่วม
พัฒนา) 

0.00 0.00 0.00 728,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนเพือวางท่อระบาย
นํา และบ่อพักค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบ
สุขุมวิท 53/7 (ซอยร่มฤดี) ท้ายซอย

980,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนและเพิม
ประสิทธิภาพการระบายนํา บริเวณซอย
สัตหีบสุขุมวิท 97 หมู่บ้านเอกธานี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 850,000

โครงการปรับปรุงถนนและเพิม
ประสิทธิภาพการระบายนํา บริเวณถนน
รอบหนองตะเคียนช่วงหลังห้างโลตัส
สัตหีบและโบสถ์แม่พระลูกประคํา 

0.00 0.00 417,600.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนและเพิม
ประสิทธิภาพการระบายนําบริเวณซอย
สัตหีบสุขุมวิท 107 ท้ายซอย

0.00 0.00 0.00 133,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบาย
นําในซอยสัตหีบสุขุมวิท105/4 ตําบล
สัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

0.00 0.00 0.00 523,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทีจอดรถเทศบาลเมือง
สัตหีบหมู่ 2 ตําบลสัตหีบ 0.00 0.00 0.00 2,973,600.00 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรหรือซ่อมแซม
ไหล่ทางซอยต่างๆในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมเครืองสูบ
นําและระดับนําแบบอัตโนมัติพร้อมเป่า
ล้างบ่อบาดาลและเปลียนสารกรองระบบ
ประปาถังแชมเปญ บริเวณศูนย์เครือง
จักรกล เทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสือสาร
ภายในห้องปฏิบัติงานกองช่าง สํานักงาน
เทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายนํา บริเวณ
ศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ ซอย
สัตหีบสุขุมวิท 89 (ซอยบํารุงศิษย์) 

0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายนําและ
นําพุบริเวณวงเวียนประภาคารเทศบาล
เมืองสัตหีบ  

0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
บําบัดนําเสียบริเวณโรงฆ่าสัตว์ เทศบาล
เมืองสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
ระบายนําบริเวณถนนหน้าท่อระบายนําสี
เหลียม ค.ส.ล. ซอยแยกสมาคม

0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
ระบายนําและทีล้างรถบริเวณศูนย์ซ่อม
บํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 460,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
33(ซอยวราวรรณ) - ทางสาธารณ
ประโยชน์ ผ่านถนนสุขุมวิท ช่วง กม.ที 
172+861

0.00 0.00 3,200,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
45/6 (ซอยอารีย์)

0.00 0.00 340,900.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
69/2 (ซอยเทพบูรพา)

0.00 0.00 298,800.00 0.00 0 % 0
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โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
69/8 (ซอยเทพบูรพา)

0.00 0.00 1,216,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณถนนท้ายซอยหมู่
บ้านสามัคคี 23

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณถนนสุขุมวิทช่วง
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 111 – สะพานข้าม
คลอง กม.5

0.00 3,436,270.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณถนนสุขุมวิทช่วง
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 73 (ซ.พัฒนาบ่อน
ไก่) ไปทางแยกสัตหีบ

0.00 4,100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณท่อและบ่อพักแยก
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 73 (ซ.พัฒนาบ่อน
ไก่)

0.00 97,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนําโดยการดันท่อลอดเหล็ก
ขนาด ? 1.00 ม. บริเวณ กม. 
172+237 (รางวีเตาถ่าน)

0.00 2,600,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนําบริเวณถนนรอบหนอง
ตะเคียน ช่วงหลังโลตัสสัตหีบฝังรัวหนอง
ตะเคียน

0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบประปา บริเวณ
สนามฟุตบอลฐานทัพเรือสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องนําห้องส้วม 
บริเวณห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุกองช่าง 
บริเวณศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 0.00 0.00 1,220,000.00 -100 % 0

โครงการลอกท่อทําความสะอาดท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาล
เมืองสัตหีบ              

0.00 995,000.00 377,710.00 0.00 0 % 0
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โครงการลอกทําความสะอาดท่อระบาย
นํา ค.ส.ล.ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 
บริเวณเทศบาลเมืองสัตหีบ

993,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 8,875,931.61 29,510,775.32 24,937,480.02 21,947,600.00 8,375,590

รวมงบลงทุน 8,931,681.61 29,619,825.32 24,979,910.02 22,176,600.00 8,475,590

รวมงานไฟฟ้าถนน 12,344,402.23 34,455,278.62 31,412,800.00 29,931,600.00 16,396,330

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,188.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 194,220.00 218,900.00 230,000.00 -1.97 % 225,480

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 250,980.00 494,709.00 540,000.00 540,000.00 0 % 540,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 172,020.00 54,967.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 425,188.00 743,896.00 818,900.00 830,000.00 825,480

รวมงบบุคลากร 425,188.00 743,896.00 818,900.00 830,000.00 825,480

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,170.00 16,395.00 9,645.00 20,000.00 25 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 6,170.00 16,395.00 9,645.00 35,000.00 40,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 3,522.00 4,652.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,920.00 10,100.00 70,640.00 137,000.00 0 % 137,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 132,795.59 125,954.47 99,987.40 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุการเกษตร 98,850.00 99,300.00 180,570.00 400,000.00 0 % 400,000

รวมค่าวัสดุ 234,565.59 238,876.47 355,849.40 692,000.00 692,000

รวมงบดําเนินงาน 240,735.59 255,271.47 365,494.40 728,000.00 732,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเลือยเครืองตัดกิงไม้แบบใช้เครือง
ยนต์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน 
10 เครือง 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 35,880.00 52,860.00 79,810.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 130,880.00 52,860.00 79,810.00 100,000.00 80,000

รวมงบลงทุน 130,880.00 52,860.00 79,810.00 100,000.00 80,000

รวมงานสวนสาธารณะ 796,803.59 1,052,027.47 1,264,204.40 1,658,000.00 1,637,480

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 843,400.00 1,129,980.00 1,276,080.00 1,310,000.00 1.53 % 1,330,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 26,464.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,806,380.00 5,622,172.00 5,758,440.00 5,370,000.00 -2.51 % 5,235,000
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,761,740.00 703,876.00 705,690.00 714,000.00 -9.8 % 644,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,437,984.00 7,456,028.00 7,740,210.00 7,414,000.00 7,229,000

รวมงบบุคลากร 5,437,984.00 7,456,028.00 7,740,210.00 7,414,000.00 7,229,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 768,880.00 1,686,600.00 1,654,400.00 1,560,000.00 238.46 % 5,280,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,702.00 3,572.00 3,970.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 40,500.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 811,082.00 1,690,172.00 1,658,370.00 1,566,000.00 5,285,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,302,695.63 2,860,058.78 3,382,057.40 9,794,000.00 -48.64 % 5,030,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเทศบาลสะอาด สดใส ใส่ใจสิง
แวดล้อม 29,845.00 10,200.00 25,900.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน"จังหวัดสะอาด"ของเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการบริหารจัดการขยะระดับ
ชุมชน/โรงเรียน 42,260.00 49,800.00 45,000.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข 0.00 0.00 49,150.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพือจัด
ทําขาเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ

8,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 68,414.50 93,871.82 93,340.00 220,000.00 -9.09 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 2,451,715.13 3,013,930.60 3,595,447.40 10,194,000.00 5,510,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 90,750.00 99,200.00 98,810.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 190,890.00 411,780.00 316,230.00 500,000.00 0 % 500,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 2,690,136.31 2,653,270.10 2,256,893.37 2,900,000.00 3.45 % 3,000,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 79,930.00 79,080.00 10,800.00 90,000.00 -22.22 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 3,051,706.31 3,243,330.10 2,682,733.37 3,641,000.00 3,721,000

รวมงบดําเนินงาน 6,314,503.44 7,947,432.70 7,936,550.77 15,401,000.00 14,516,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด
ท้าย(ขนาดเล็ก)ชนิด 6 ล้อ มีปริมาตร
ความจุไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.

0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
ชนิด 6 ล้อ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 
10 ลบ.ม.

0.00 2,288,000.00 2,300,000.00 0.00 100 % 2,400,000

จัดซือเรืออลูมิเนียม 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 867,730.70 770,544.13 745,570.00 870,000.00 -65.52 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 867,730.70 3,058,544.13 5,295,570.00 870,000.00 2,700,000

รวมงบลงทุน 867,730.70 3,058,544.13 5,295,570.00 870,000.00 2,700,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 12,620,218.14 18,462,004.83 20,972,330.77 23,685,000.00 24,445,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 25,761,423.96 53,969,310.92 53,649,335.17 55,274,600.00 42,478,810

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 675,563.00 625,598.00 777,279.00 1,660,000.00 0 % 1,660,000
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 6,707.00 12,367.00 20,345.00 90,000.00 11.11 % 100,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 13,500.00 90,000.00 0 % 90,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 256,800.00 564,640.00 638,640.00 700,000.00 0 % 700,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 106,200.00 80,590.00 85,020.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,045,270.00 1,283,195.00 1,534,784.00 2,640,000.00 2,650,000

รวมงบบุคลากร 1,045,270.00 1,283,195.00 1,534,784.00 2,640,000.00 2,650,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,760.00 12,600.00 11,340.00 25,000.00 0 % 25,000

ค่าเช่าบ้าน 27,422.00 28,800.00 28,800.00 50,000.00 124 % 112,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,572.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 778.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 43,532.00 41,400.00 40,140.00 86,000.00 147,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
สํารวจข้อมูลจปฐ.และกชช 2.ค ของ
ชุมชนในเขตเทศบาล

50,776.00 60,808.00 63,250.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 4,200.00 22,990.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,708.54 6,777.14 18,236.56 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 59,484.54 71,785.14 104,476.56 215,000.00 215,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,576.00 17,029.00 46,720.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 5,027.00 4,100.00 5,250.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 32,394.60 23,963.62 23,843.68 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 750.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,260.00 32,700.00 59,100.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 88,007.60 77,792.62 134,913.68 240,000.00 240,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 621.70 1,597.35 860.01 10,000.00 0 % 10,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 1,733.40 2,721.01 3,098.72 7,000.00 0 % 7,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 8,414.59 8,709.37 9,219.09 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,769.69 13,027.73 13,177.82 37,000.00 37,000

รวมงบดําเนินงาน 201,793.83 204,005.49 292,708.06 578,000.00 639,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน มีพนักพิงสูงและ
ท้าวแขน 0.00 5,700.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที  
จํานวน 1 เครือง

0.00 65,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 
บีทียู พร้อมติดตัง  จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู พร้อมติดตัง 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู พร้อมติดตัง  จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 32,500.00 0.00 0 % 0

จัดซือพัดลมไอเย็น จํานวน 2 ตัว 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0.00 0.00 0.00 29,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 3,200.00 -12.5 % 2,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,020.00 5,380.00 6,650.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,020.00 109,080.00 44,550.00 80,200.00 62,800

รวมงบลงทุน 58,020.00 109,080.00 44,550.00 80,200.00 62,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 1,305,083.83 1,596,280.49 1,872,042.06 3,298,200.00 3,351,800

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเคลือนที 72,135.00 101,325.00 99,930.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการชุมชนสัมพันธ์เทศบาลเมือง
สัตหีบ 0.00 113,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทศบาลเคลือนที 59,935.00 53,550.00 54,428.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น 0.00 37,000.00 33,000.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ
กรรมการชุมชน 77,982.00 129,392.00 133,637.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้าน
น่ามอง 6,480.00 88,055.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการเลือกตังคณะกรรมการชุมชน 15,535.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้นําชุมชน 270,560.00 0.00 503,060.00 652,000.00 30.37 % 850,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ
สร้างเศรษฐกิจชุมชน 20,832.00 21,700.00 19,060.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสือ
ผ้าเทศบาลเมืองสัตหีบ 630.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ 0.00 15,805.00 23,775.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
เยาวชนและประชาชน 41,060.00 222,339.00 153,151.00 430,000.00 -41.86 % 250,000

โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใยครอบ
ครัว 34,629.00 23,555.00 27,405.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 599,778.00 806,621.00 1,047,446.00 2,062,000.00 2,080,000

รวมงบดําเนินงาน 599,778.00 806,621.00 1,047,446.00 2,062,000.00 2,080,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 839,778.00 806,621.00 1,047,446.00 2,062,000.00 2,080,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,144,861.83 2,402,901.49 2,919,488.06 5,360,200.00 5,431,800
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินคัพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และ
ประชาชน 209,249.00 718,206.50 691,055.00 750,000.00 0 % 750,000

โครงการจัดกิจกรรมลานคนรักดนตรี 0.00 92,850.00 100,000.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการฝึกทักษะการเล่นดนตรี 73,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา 24,975.00 79,925.00 90,700.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ
หน่วยงานอืน 44,240.00 42,755.00 59,323.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 351,564.00 933,736.50 941,078.00 1,030,000.00 1,130,000

รวมงบดําเนินงาน 351,564.00 933,736.50 941,078.00 1,030,000.00 1,130,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 351,564.00 933,736.50 941,078.00 1,030,000.00 1,130,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 0.00 47,425.00 46,960.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 477,885.42 551,163.70 570,890.69 225,288.00 210.71 % 700,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 238,006.00 240,647.00 265,135.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 391,454.00 248,000.00 247,016.00 279,000.00 7.53 % 300,000

โครงการเทศกาลสัตหีบหรรษา 432,209.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจา
ริณีภาคฤดูร้อน 121,374.00 122,684.00 120,000.00 0.00 0 % 0

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 0.00 0.00 0.00 160,000.00 -25 % 120,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
แก่เด็กนักเรียน 46,990.00 93,350.00 99,988.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน
พรรษา 144,950.00 144,544.00 169,773.00 200,000.00 25 % 250,000

โครงการสืบสานเทศกาลกินเจ 79,822.79 0.00 70,002.00 80,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,932,691.21 1,447,813.70 1,589,764.69 1,444,288.00 1,870,000

รวมงบดําเนินงาน 1,932,691.21 1,447,813.70 1,589,764.69 1,444,288.00 1,870,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 1,932,691.21 1,447,813.70 1,589,764.69 1,444,288.00 1,870,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,284,255.21 2,381,550.20 2,530,842.69 2,474,288.00 3,000,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 879,517.00 1,113,389.00 1,389,696.00 1,649,800.00 17.47 % 1,937,940

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 68,244.00 67,400.00 -0.3 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 80,700.00 103,200.00 0 % 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 256,800.00 508,240.00 522,960.00 545,000.00 2.47 % 558,480

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 106,200.00 68,120.00 62,580.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,242,517.00 1,689,749.00 2,124,180.00 2,425,400.00 2,726,820

รวมงบบุคลากร 1,242,517.00 1,689,749.00 2,124,180.00 2,425,400.00 2,726,820
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 38,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42.86 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,404.00 3,152.00 5,030.00 15,000.00 6.67 % 16,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 27,549.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 69,453.00 45,152.00 47,030.00 58,000.00 76,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,000.00 1,800.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,200.00 11,130.00 11,230.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 20,200.00 12,930.00 11,230.00 65,000.00 65,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,765.00 9,302.00 59,035.50 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 5,078.00 3,923.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,100.00 535.00 12,950.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 82,447.40 85,356.08 70,147.24 120,000.00 0 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 49,680.00 95,064.00 90,000.00 11.11 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 113,312.40 149,951.08 241,119.74 295,000.00 305,000

รวมงบดําเนินงาน 202,965.40 208,033.08 299,379.74 418,000.00 446,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู จํานวน 4 เครือง 0.00 0.00 97,500.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 24,900.00 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 0.00 14,760.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED 
ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A3 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) 0.00 3,990.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 1,690.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 28,600.00 71,240.00 37,260.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,600.00 91,680.00 134,760.00 130,900.00 70,000

รวมงบลงทุน 28,600.00 91,680.00 134,760.00 130,900.00 70,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,474,082.40 1,989,462.08 2,558,319.74 2,974,300.00 3,242,820

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 419,160.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 169,500.00 452,080.00 522,400.00 590,000.00 0.25 % 591,480

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 100,108.00 72,000.00 86,000.00 96,000.00 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 688,768.00 524,080.00 608,400.00 686,000.00 687,480

รวมงบบุคลากร 688,768.00 524,080.00 608,400.00 686,000.00 687,480

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 182,700.00 172,980.00 169,880.00 250,000.00 20 % 300,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,535.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 189,235.00 172,980.00 169,880.00 250,000.00 300,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 19,900.00 38,500.00 3,968.00 30,000.00 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 21,465.00 14,760.00 24,030.00 50,000.00 140 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 41,365.00 53,260.00 27,998.00 90,000.00 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,000.00 121,712.00 94,704.00 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุก่อสร้าง 104,380.00 264,509.00 328,530.00 700,000.00 0 % 700,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 31,710.40 128,258.00 29,630.00 215,000.00 0 % 215,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 281,935.58 260,927.95 201,509.75 400,000.00 0 % 400,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 3,274.20 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 440,025.98 778,681.15 654,373.75 1,575,000.00 1,575,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 269,654.13 285,008.27 320,998.03 400,000.00 12.5 % 450,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 8,062.88 25,000.00 0 % 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,052.10 1,497.32 1,219.80 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 270,706.23 286,505.59 330,280.71 435,000.00 485,000

รวมงบดําเนินงาน 941,332.21 1,291,426.74 1,182,532.46 2,350,000.00 2,520,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0.00 0.00 0.00 787,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 101,329.49 165,295.00 191,763.00 400,000.00 -37.5 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 101,329.49 165,295.00 191,763.00 1,187,000.00 250,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิง
ก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบอาคารสํานักงานและ
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พร้อมอาคารประกอบและทางเชือม
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เดิม เทศบาลเมืองสัตหีบ

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 220,000.00 0

รวมงบลงทุน 101,329.49 165,295.00 191,763.00 1,407,000.00 250,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 1,731,429.70 1,980,801.74 1,982,695.46 4,443,000.00 3,457,480

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,205,512.10 3,970,263.82 4,541,015.20 7,417,300.00 6,700,300

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 130,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 2,610.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 106,800.00 216,000.00 162,000.00 220,000.00 0 % 220,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 73,200.00 24,000.00 18,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 313,310.00 240,000.00 180,000.00 244,000.00 244,000

รวมงบบุคลากร 313,310.00 240,000.00 180,000.00 244,000.00 244,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 27,000.00 25,600.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,310.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 29,310.00 25,600.00 36,000.00 36,000.00 81,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,250.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 1,250.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,580.00 3,270.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 5,580.00 3,270.00 0.00 13,000.00 13,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 53,375.03 63,587.06 66,607.06 100,000.00 0 % 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 2,140.00 16,844.27 63,359.62 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 55,515.03 80,431.33 129,966.68 200,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 91,655.03 109,301.33 165,966.68 255,000.00 300,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 404,965.03 349,301.33 345,966.68 499,000.00 544,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 404,965.03 349,301.33 345,966.68 499,000.00 544,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 632,223.10 1,146,427.00 1,176,556.00 1,377,100.00 2.67 % 1,413,800

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอืน 150,480.00 271,080.00 288,000.00 380,000.00 5.26 % 400,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 20,121,900.00 9.33 % 22,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 2,578,800.00 74.5 % 4,500,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000.00 205,000.00 212,000.00 304,500.00 -1.48 % 300,000

สํารองจ่าย 620,000.00 43,000.00 212,875.00 750,070.00 0 % 750,040

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 344,482.85 306,078.00 263,788.00 448,000.00 -8.69 % 409,050

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 1,664,318.60 2,220,000.00 2,315,680.00 2,409,610.00 0.54 % 2,422,600

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 551,639.00 264,276.00 265,000.00 151.25 % 665,810

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0.00 0.00 0.00 46,740.00 -37.95 % 29,000

รวมงบกลาง 3,513,504.55 4,743,224.00 4,733,175.00 28,781,720.00 32,990,300

รวมงบกลาง 3,513,504.55 4,743,224.00 4,733,175.00 28,781,720.00 32,990,300

รวมงบกลาง 3,513,504.55 4,743,224.00 4,733,175.00 28,781,720.00 32,990,300

รวมแผนงานงบกลาง 3,513,504.55 4,743,224.00 4,733,175.00 28,781,720.00 32,990,300

รวมทุกแผนงาน 72,437,351.15 120,615,471.74 119,535,022.26 177,693,200.00 178,370,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสัตหีบ
อําเภอ สัตหีบ   จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 178,370,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 20,569,070 บาท
งบบุคลากร รวม 13,405,670 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,154,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,429,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป(00111)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 459,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี
และทีปรึกษานายกเทศมนตรีตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,563,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,251,110 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,030,580 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล 
พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  13  อัตรา   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 364,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
เป็นรายเดือน รวมทังเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล และ
เงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล 
จํานวน  6  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 357,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
ตําแหน่งปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล 2 ราย 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
จํานวน 6 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําในสังกัด พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงค่าจ้าง จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,176,750 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้าง
ในสังกัด จํานวน 8 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  และค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน  7  อัตรา  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

งบดําเนินงาน รวม 5,674,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 533,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของพนักงานเทศบาล 
ค่ารางวัลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตํารวจ สารวัตรทหารเรือฯลฯ
ทีปฏิบัติงานช่วยเหลือกิจการเทศบาล ตามอัตราทีกฎหมายกําหนด  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)
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ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาลทีสภาเทศบาลแต่งตังให้ทําหน้าทีเกียวกับกิจการ
สภาเทศบาลตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการ
ในกรณีทีมีงานเร่งด่วน และจําเป็น ตามระเบียบฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
(00110) งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ  หรือชําระเงินกู้ซือบ้าน
ให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีความจําเป็นต้องเช่าบ้านและ
มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 37,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าใช้สอย รวม 3,671,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก
ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานบริหารทัวไป(00111)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 220,000 บาท
1.  ค่ารับรอง  ตังไว้  70,000  บาท  แบ่งเป็น  2  ลักษณะ  คือ
      1.1  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ
    หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย ตังไว้ 10,000
 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการ
           หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตัง   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
           ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารทัว
ไป(00111)
1.2 ค่ารับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล  
   ตังไว้  60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ซึงจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีไป
นิเทศ  ตรวจงานหรือเยียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน  หรือไป
ดําเนินกิจการอืนใดอันเป็นไปเพือประโยชน์ของท้องถิน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท  0808.4/ว.2381
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 ไม่เกินร้อยละ 1  ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีอุทิศให้ซึง
ในปี 2559 เทศบาลมีรายได้จริง จํานวน 125,433,875.95 บาท
(176,781,110.95 – 51,347,235) คํานวณไม่เกินร้อยละ 1   
เป็นเงิน  1,254,338.76  บาท  ตังไว้ 60,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
         บริหารงานทัวไป(00110)  งานบริหารทัวไป(00111)
       2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานสําคัญอืนๆ    ตัง
ไว้  150,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานสําคัญอืนๆ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที 
มท 0310.4/ว2128   ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
 พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า  222  ลําดับที 20

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีความเสียหายทีเกิดขึนกับบุคคลภายนอก  เนืองจาก
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  กระทําผิด
ทางละเมิดต่อบุคคลภายนอก  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111) 

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:46:18 หน้า : 4/94



ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตัง
สมาชิกวุฒิสภา  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
การจัดการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน
เช่น  การจัดทําคัทเอ๊าท์  ป้ายไม้อัดหรือป้ายผ้า  สือสิงพิมพ์
การจัดประชุมชีแจงหรือการเสวนา  การจัดอบรมกลุ่มมวลชน
ในท้องถิน  การเดินรณรงค์หรือกิจกรรมอืนตามความเหมาะสม
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
และค่าใช้จ่ายอืนๆตามอัตราทีระเบียบฯกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในการเข้าร่วมงานต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องกับโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  
งานบริหารทัวไป (00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561 – 2564  แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1  หน้า 21
     ลําดับที 1

โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องกับโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1  หน้า 21     ลําดับที 2
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เกียวข้องกับโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558  
ข้อ 2.3   ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป(00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี   
 พ.ศ.2561 - 2564  หน้า  226   ลําดับที 8

โครงการจัดทําเอกสารคู่มือทะเบียนราษฎร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ
เช่น เอกสารคู่มือ  แผ่นพับทางทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง เพือประชาชนใช้
ในการติดต่องานทะเบียนราษฎร เป็นเงิน 20,000 บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป(00111)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1  หน้า 40   ลําดับที 16 

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ
เกียวข้องกับโครงการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว1102
ลงวันที  1  กรกฎาคม  2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี   
 พ.ศ.2561 - 2564  หน้า  199   ลําดับที 21

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องกับโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว2128  ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
พ.ศ.2561 – 2564  แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที1  
หน้า 40  ลําดับที 15

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสัตหีบ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก 
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนๆในโครงการ ฯลฯ   
เป็นเงินทังสิน  500,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป(00111)  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 226    ลําดับที 7
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก 
แฟ้มเอกสาร ธงชาติ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายไมค์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง  ไม้กวาด
ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์  
แปรงทาสี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  
แบตเตอรี  ยางนอก ยางใน  สายไมล์ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป   (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล 
นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน 
สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสติกเกอร์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
ตลับหมึก  กระดาษต่อเนือง  สายอุปกรณ์  แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
ซอฟแวร์  และอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 780,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 550,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบํารุง และค่าใช้โทรศัพท์ 
ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอืน  
 ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน 
 บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์สําหรับหนังสือ  
ราชการต่างๆ ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)

งบลงทุน รวม 1,049,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 549,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ ภายในสํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน
สํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ จํานวน 1 เครือง
และเครืองโทรศัพท์สํานักงาน จํานวน 10 เครือง  
เป็นเงิน  140,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
โดยจัดซือในราคาท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
เพือให้ได้ของทีมีคุณภาพดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที
มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22  มิถุนายน 2552 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม 
ฉบับที 1  หน้า  24   ลําดับที 5
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จัดซือเก้าอีขาเหล็กบุนวมมีพนักพิง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีขาเหล็กบุนวม มีพนักพิง 
สําหรับผู้บริหาร ราคาตัวละ 8,000 บาท จํานวน 5 ตัว  
เป็นเงิน  40,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
โดยจัดซือในราคาท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
เพือให้ได้ของทีมีคุณภาพดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที
มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22  มิถุนายน 2552 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม 
ฉบับที 1  หน้า 25   ลําดับที 7 

จัดซือเครืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่น ขนาด  15  ลิตร
สําหรับห้องประชุมสภาเทศบาล 
จํานวน  1  เครือง  เป็นเงิน  13,000  บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยจัดซือในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 ประจําปี 2560   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป (00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
 พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม 
ฉบับที 1  หน้า  24    ลําดับที 4

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 13,000  บีทียู จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง จํานวน  1  เครือง  เป็นเงิน  23,000  บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยจัดซือในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 ประจําปี 2560   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
 00110) งานบริหารทัวไป (00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
 พ.ศ.2561 - 2564  หน้า  236  ลําดับที 4 

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู  พร้อมติดตัง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง จํานวน  1  เครือง  เป็นเงิน  40,000  บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยจัดซือในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจําปี 2560   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป (00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม 
ฉบับที 1  หน้า  23     ลําดับที 1

จัดซือเครืองสแกนลายนิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสแกนลายนิวมือ 
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน ราคาเครืองละ 9,000 บาท
จํานวน  2  เครือง  เป็นเงิน  18,000  บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยจัดซือในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจําปี 2560   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป (00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม 
ฉบับที 1  หน้า 26    ลําดับที 1
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จัดซือชุดโซฟา สําหรับสํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโซฟาสํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ
จํานวน 1 เครือง  เป็นเงิน  20,000  บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยจัดซือในราคาท้องถิน
หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด เพือให้ได้ของ
ทีมีคุณภาพดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที
มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22  มิถุนายน 2552 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม 
ฉบับที 1  หน้า  24   ลําดับที 6

จัดซือชุดโต๊ะทํางานแบบตัวแอล พร้อมตู้ลินชัก ตู้ข้าง และเก้าอี จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน แบบตัวแอล พร้อมตู้ลินชัก 
ตู้ข้างและเก้าอี สําหรับนายกเทศมนตรี  จํานวน 1 ชุด  
เป็นเงิน  40,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
โดยจัดซือในราคาท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
เพือให้ได้ของทีมีคุณภาพดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที
มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22  มิถุนายน 2552 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม 
ฉบับที 1  หน้า 25    ลําดับที 9

จัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 6 ฟุต จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 6 ฟุต
สําหรับผู้บริหาร  จํานวน 1 ตัว  
เป็นเงิน  10,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
โดยจัดซือในราคาท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
เพือให้ได้ของทีมีคุณภาพดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที
มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22  มิถุนายน 2552 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม 
ฉบับที 1  หน้า  25    ลําดับที 8

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองทํานําเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 
จํานวน  1  เครือง  เป็นเงิน  15,000  บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยจัดซือในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจําปี 2560   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป (00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
 พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม 
ฉบับที 1    หน้า  23    ลําดับที 3 

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:46:18 หน้า : 10/94



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 29,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
      (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
      คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit 
ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิดSolid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1  หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interfece)
      แบบ 10/100/1000 Best-T หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า Contrast Ratio
 ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย จํานวน 1 เครือง  
 เป็นเงิน  29,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
 โดยจัดซือตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ของกระทรวง
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เมือวันที 
 21   เมษายน พ.ศ. 2560
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)
 นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564  
 แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1  หน้า 26    ลําดับที 2
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) 
มีคุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษA4
 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษA4
 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบParallel หรือ USB 2.0 
  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
- สามารถใช้ได้กับA3, A4, Letter,Legal และCustom
  โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 จํานวน 1  เครือง เป็นเงิน  7,900  บาท
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   โดยจัดซือตาม 
 ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
เมือวันที  21  เมษายน  พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)  นํามาจาก
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564  
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1  หน้า 26    ลําดับที 3

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองสํารองไฟ
ขนาด 800 VA   คุณลักษณะพืนฐาน
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จํานวน 1  เครือง เป็นเงิน  3,200  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   โดยจัดซือตาม 
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
เมือวันที  21  เมษายน  พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)  นํามาจาก
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564  
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1  หน้า 26    ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:46:18 หน้า : 12/94



ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการหลังอําเภอ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
หลังอําเภอ ปรับปรุงโครงสร้าง ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า และปรับปรุงระบบประปา
และทีจําเป็นต้องปรับปรุงเกียวกับในโครงการฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป  (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 - 2564  
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1  หน้า 32    ลําดับที 7

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:46:18 หน้า : 13/94



งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 310,000 บาท

1. อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสัตหีบ   ตังไว้  180,000  บาท
         1.1 เพือเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอ
              สัตหีบ ประจําปี 2561  เป็นเงิน  30,000  บาท
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
  บริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111) 
  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 251 ลําดับ
ที 2 
  (ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
  เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)
          1.2 เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการรับเสด็จพระบรมวงศา
นุวงศ์ ประจําปี 2561   เป็นเงิน  100,000  บาท   
   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
   บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
   นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
   หน้า 252 ลําดับที 3
   (ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
  เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)
           1.3 เพือเป็นค่าดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการให้
บริการประชาชนสํานักทะเบียนอําเภอสัตหีบ  ประจําปี 2561 
    เป็นเงิน  50,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  
    งานบริหารทัวไป (00111) 
     นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
      แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1   หน้า  22   ลําดับที 1
      (ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
    เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)
        2. อุดหนุนสํานักงานจังหวัดชลบุรี (ศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี)
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพือเพิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี
ประจําปีงบประมาณ 2561   เป็นเงิน 130,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 253 ลําดับที 4 
(ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 130,000 บาท
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพือสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2561
เป็นเงิน  130,000  บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป
(00111) นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
หน้า 254 ลําดับที 5 
(ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,493,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,507,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,507,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,525,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  6  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผน
สถิติและวิชาการ  (00112)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือน รวมทังเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.),
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล และ 
เงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล จํานวน  2  อัตรา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  และเงินประจํา
ตําแหน่ง  จํานวน  2  อัตรา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 245,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
จํานวน   1   อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 532,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน 4 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  และค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  4  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
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งบดําเนินงาน รวม 1,441,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย
หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ  หรือในวันหยุดราชการในกรณีทีมีงาน
เร่งด่วนและจําเป็นตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ  หรือชําระเงินกู้ซือบ้าน
ให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึงมีความจําเป็นต้องเช่าบ้านและ
มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา  ทีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบฯ    ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)

ค่าใช้สอย รวม 1,040,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ทีต้องรับผิดชอบในคดีอาญา แพ่ง เนืองจากการ
กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หรือต่อบุคคลภายนอก
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือเพือการประชาสัมพันธ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมา
จัดทําสือเพือการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าถ่ายทําวีดิทัศน์  
และออกอากาศเคเบิลทีวี  ค่าจัดทําสือเพือการ 
ประชาสัมพันธ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.3/ว322  ลงวันที 15 มีนาคม 2547  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 225  ลําดับที 4

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับอบรมสัมมนา 
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพือเพิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
และ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามอัตราทีระเบียบกําหนด ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112)

โครงการจัดทําปฏิทินปีใหม่ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําปฏิทิน
ปีใหม่ เทศบาลเมืองสัตหีบ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.3/ว322  ลงวันที 15 มีนาคม 2547  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 225  ลําดับที 6

โครงการจัดทํารายงานกิจการเทศบาลเมืองสัตหีบ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทํารายงานกิจการ
เทศบาลเมืองสัตหีบ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.3/ว322  ลงวันที 15 มีนาคม 2547  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 225  ลําดับที 5

โครงการจัดทําวีดิทัศน์บรรยายสรุปเทศบาลเมืองสัตหีบ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทํา
วีดิทัศน์บรรยายสรุปเทศบาลเมืองสัตหีบ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
 00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 30   ลําดับที 5
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โครงการส่งเสริมการท่องเทียวในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว
ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ  เช่น การประชาสัมพันธ์ การจัดทํา
แผนการท่องเทียว  การจัดการอบรมเกียวกับการส่งเสริมการ
ท่องเทียว ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ สิงพิมพ์ต่างๆในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0804.5/ว1634  ลงวันที  22  กันยายน  2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
(00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 183  ลําดับ
ที 42

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112)

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ 
กระดาษ  ตรายาง หมึก แฟ้มเอกสาร ธงชาติ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ม้วนเทป  แผ่นเสียง
ถ่านไฟฉาย ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ไมโครโฟน เสาอากาศ
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระติกนําร้อน ถ้วยชาม
ถาด แก้วนํา จานรอง  แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก ยางใน  สายไมล์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล  นํามันเครือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี
กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสติกเกอร์  แผ่นป้าย
แผ่นผ้า  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
ตลับหมึก กระดาษต่อเนือง  สายอุปกรณ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด 
ซอฟแวร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในระบบเสียงตามสาย
ชนิดระบบกระจายเสียงแบบไร้สายอัตโนมัติ
และป้ายวิงอีเล็กทรอนิกส์   ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  ตามระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

งบลงทุน รวม 545,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 545,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีพนักพิงสูง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีพนักพิงสูง 
จํานวน  2 ตัว  ตัวละ  5,000 บาท เป็นเงิน  10,000  บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยจัดซือตามราคาท้องถินหรือ
ราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด เพือให้ได้ของทีมีคุณภาพดี
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989
ลงวันที  22  มิถุนายน  2552
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1   หน้า  30  ลําดับที 3
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จัดซือโต๊ะเหล็กสํานักงาน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็กสํานักงาน ขนาด 5 ฟุต
จํานวน  2 ตัว  ตัวละ  10,000 บาท เป็นเงิน  20,000  บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยจัดซือตามราคาท้องถินหรือ
ราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด เพือให้ได้ของทีมีคุณภาพดี
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989
ลงวันที  22  มิถุนายน  2552
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1  หน้า  30  ลําดับที 2 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือชุดเครืองผสมสัญญาณเสียง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองผสมสัญญาณเสียง 
เพือประกอบกับเครืองส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
ชนิดไร้สายระบบ UHF-FM  จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน  15,000  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยจัดซือในราคาท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
เพือให้ได้ของทีมีคุณภาพดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที
 มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22  มิถุนายน 2552 ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564   
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1   หน้า 30    ลําดับที 4

จัดซือชุดลูกข่ายเครืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM 
พร้อมติดตัง

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดลูกข่ายเครืองรับวิทยุกระจายเสียง 
ชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมติดตัง จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน  500,000  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยจัดซือในราคาท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
เพือให้ได้ของทีมีคุณภาพดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที
 มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22  มิถุนายน 2552 ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564   หน้า 246  ลําดับ
ที 1 

งานบริหารงานคลัง รวม 6,089,020 บาท
งบบุคลากร รวม 4,932,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,932,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,302,580 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  
พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  10  อัตรา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 107,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที
ได้รับเงินประจําตําแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็น
รายเดือน รวมทังเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
เทศบาล และเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล
รวมทังเพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
พนักงานเทศบาล   จํานวน   3   อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง จํานวน  4  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,272,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง 
เงินปรับปรุงเงินเดือน   จํานวน  9  อัตรา   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 128,220 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  
และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน  9  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)

งบดําเนินงาน รวม 1,003,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 252,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง
และตรวจการจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  หรือในวันหยุดราชการ
ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็นตามระเบียบฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 142,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือ  หรือ
ชําระเงินกู้ซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  
ซึงมีความจําเป็นต้องเช่าบ้านและมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลดูแล/ทําความสะอาด
บริเวณหน้าสํานักงาน หน้าอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และบริเวณโรงจอดรถเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 247  ลําดับ
ที 10

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร สําหรับอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพือเพิมพูนความรู้และประสบการณ์
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และ ค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ตามอัตราทีระเบียบกําหนด ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)

โครงการจัดเอกสารเผยแพร่รณรงค์การชําระภาษี และป้ายประชาสัมพันธ์
การชําระภาษี

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการเพิม 
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และจัดทําเอกสาร 
เผยแพร่รณรงค์การชําระภาษี และป้ายประชาสัมพันธ์
การชําระภาษี ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 233  ลําดับที 17
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โครงการปรับข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลัง งานแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับข้อมูลแผนทีภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ฯลฯ 
และอืนๆ ทีจําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว462
ลงวันที  29  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 233  ลําดับที 18

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าวัสดุ รวม 475,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้มเอกสาร 
ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ
ถ้วยชาม  เข่ง  ผงซักฟอก   ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน  
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก ยางใน  สายไมล์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันเบนซินนํามันเครือง ฯลฯ 
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี
กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสติกเกอร์  แถบบันทึกเสียง
หรือภาพถ่าย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
ตลับหมึก กระดาษต่อเนือง  สายอุปกรณ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด 
ซอฟแวร์ และอืนๆ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 26,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบํารุง และค่าใช้โทรศัพท์
ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอืน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

งบลงทุน รวม 153,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 153,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีพนักพิง จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีพนักพิง
จํานวน  5  ตัว เป็นเงิน  16,500 บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยจัดซือในราคา 
ท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
เพือให้ได้ของทีมีคุณภาพดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1   หน้า 28  ลําดับที 4
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
      (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
      คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit 
ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิดSolid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1  หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interfece)
      แบบ 10/100/1000 Best-T หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า Contrast Ratio
 ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย จํานวน 2 เครือง  
 เป็นเงิน  60,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
 โดยจัดซือตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ของกระทรวง
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เมือวันที 
 21   เมษายน พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1   หน้า 28   ลําดับที 1
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
สําหรับงานประมวลผล 
      คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core)  จํานวน  1  หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
 ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
 ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
 GraphicsProcessing Unit ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  จํานวน 1  หน่วย 
หรือชนิดSolid State Disk
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1  หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366X768 Pixel
  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12  นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interfece)
      แบบ 10/100/1000 Best-T หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n) 
 และBluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
 จํานวน   1  เครือง  เป็นเงิน  21,000  บาท  
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   
 โดยจัดซือตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ของกระทรวง
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เมือวันที 
 21   เมษายน พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1   หน้า 28   ลําดับที 2
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จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองสํารองไฟ
ขนาด 800 VA   คุณลักษณะพืนฐาน
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จํานวน  2  เครือง  เป็นเงิน  5,600  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   โดยจัดซือตาม 
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
เมือวันที  21  เมษายน  พ.ศ. 2560 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1   หน้า 28   ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 6,019,700 บาท
งบบุคลากร รวม 4,258,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,258,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือน  จํานวน   1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานเทศกิจ (00122)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,526,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างในสังกัด 
เงินปรับปรุงค่าจ้าง จํานวน 31 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  
งานเทศกิจ (00122)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิม
การครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงิน
ปรับปรุง จํานวน 31 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  
งานเทศกิจ (00122)
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งบดําเนินงาน รวม 901,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ
ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็น ตามระเบียบฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  (00120) งานเทศกิจ (00122)

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายต่างๆ เช่น เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก  ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา
ค่าติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานเทศกิจ (00122)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
และค่าใช้จ่ายอืนๆตามอัตราทีระเบียบฯกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)  งานเทศกิจ (00122)  

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานเทศกิจ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น
ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก  
ค่ายานพาหนะ และอืนๆของพนักงานเทศกิจ
ทีเกียวข้องกับโครงการ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานเทศกิจ (00122)  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561 - 2564   หน้า  230  ลําดับที 13

โครงการอบรมและให้ความรู้ผู้ประกอบการค้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและให้ความรู้
ผู้ประกอบการค้า เช่น ค่าอาหาร  อาหารว่าง
และเครืองดืม ฯลฯ  สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และทีเกียวข้องกับโครงการ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งานเทศกิจ (00122)  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561 - 2564   หน้า  231  ลําดับที 15
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานเทศกิจ (00122)  

ค่าวัสดุ รวม 281,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก 
แฟ้มเอกสาร ธงชาติ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน(00120) 
งานเทศกิจ (00122)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ ค่าแบตเตอรีวิทยุสือสาร ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน(00120)  งานเทศกิจ (00122)  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม  เข่ง  ผงซักฟอก   ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน                                                                                                 
                                                                                                     
                                      (00120)  งานเทศกิจ (00122)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  สี ทินเนอร์
แปรงทาสี ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน(00120)  งานเทศกิจ (00122)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี 
 ยางนอก ยางใน  สายไมล์  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
 งานเทศกิจ (00122)  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล
นํามันเบนซินนํามันเครือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(00120)  งานเทศกิจ (00122)  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี
กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสติกเกอร์  แถบบันทึกเสียง
หรือภาพภาพถ่าย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน(00120)  งานเทศกิจ (00122)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ เสือ
กางเกง  ผ้า รองเท้า หมวก ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) 
งานเทศกิจ (00122)

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น นกหวีด กระบองยาง นาฬิกา
จับเวลา ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน(00120) งานเทศกิจ (00122)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
ตลับหมึก กระดาษต่อเนือง  สายอุปกรณ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด 
ซอฟแวร์ และอืนๆ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120) งานเทศกิจ (00122)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล
และงานเทศกิจ    ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานเทศกิจ (00122)

งบลงทุน รวม 860,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 860,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตัง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง จํานวน  1  เครือง  เป็นเงิน  30,000  บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยจัดซือในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจําปี 2560   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานเทศกิจ (00122)  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561 - 2564   แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม 
ฉบับท1ี   หน้า 27   ลําดับที 1
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตังภายในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
พร้อมติดตัง ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 
เป็นเงิน  500,000  บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้  
โดยจัดซือตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
เมือวันที  21  เมษายน  พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
 งานเทศกิจ (00122)  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
 พ.ศ.2561 - 2564   หน้า 239   ลําดับที 3 
และฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม หน้า 33  ลําดับที 8

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล
จํานวน  2  ตัว เป็นเงิน  40,000 บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยจัดซือในราคา 
ท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
เพือให้ได้ของทีมีคุณภาพดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานเทศกิจ (00122) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที1   หน้า  27   ลําดับที 5
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

จํานวน 29,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
      (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
      คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit 
ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิดSolid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1  หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interfece)
      แบบ 10/100/1000 Best-T หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า Contrast Ratio
 ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย จํานวน 1 เครือง  
 เป็นเงิน  29,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
 โดยจัดซือตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ของกระทรวง
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เมือวันที 
 21   เมษายน พ.ศ. 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120)
งานเทศกิจ (00122) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที1   หน้า 27   ลําดับที 2
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) 
มีคุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษA4
 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษA4
 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบParallel หรือ USB 2.0 
  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
- สามารถใช้ได้กับA3, A4, Letter,Legal และCustom
  โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 จํานวน 1  เครือง เป็นเงิน  7,900  บาท
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   โดยจัดซือตาม 
 ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
เมือวันที  21  เมษายน  พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานเทศกิจ (00122) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที1   หน้า 27   ลําดับที 3

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองสํารองไฟ
ขนาด 800 VA   คุณลักษณะพืนฐาน
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จํานวน 1  เครือง เป็นเงิน  3,200  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   โดยจัดซือตาม 
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
เมือวันที  21  เมษายน  พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานเทศกิจ (00122) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564   
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที1   หน้า 27    ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(00120) งานเทศกิจ(00122)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,873,800 บาท
งบบุคลากร รวม 3,302,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,302,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 275,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุง 
เงินเดือน  จํานวน   1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,612,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างในสังกัด 
พร้องทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง จํานวน 20 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 414,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างในสังกัด เช่น
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ พร้อมทัง
เงินค่าปรับปรุงเงินเพิม จํานวน 20 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

งบดําเนินงาน รวม 1,939,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ทีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ  หรือในวันหยุดราชการในกรณีทีมีงาน
เร่งด่วนและจําเป็นตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)   
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

ค่าใช้สอย รวม 920,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอกค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตัง
ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
และค่าใช้จ่ายอืนๆตามอัตราทีระเบียบฯกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)  

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และอืน ๆ ที 
เกียวข้องกับโครงการ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 208  ลําดับที 1

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้นให้
แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้น ให้แก่
 ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ 
 เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวัสดุเชือเพลิง 
 และอืนๆ ทีเกียวข้องกับ โครงการ  ตังจ่ายจาก
 เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(00123)  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 229  ลําดับที 12

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้นให้
แก่เยาวชนในสถานศึกษา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้นให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุเชือเพลิง
ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าอืนๆ ทีเกียวเนืองกับโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123)   นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 228  ลําดับที 11
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123)   นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับท1ี  
หน้า 34  ลําดับที 9

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล วันหยุด
ราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล วันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม 
ค่าเบียเลียง ฯลฯ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับ โครงการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634  ลงวันที 22 กันยายน 2557 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123)  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 228  ลําดับที 10

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

ค่าวัสดุ รวม 825,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ หมึก
แฟ้มเอกสาร ธงชาติ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า
แบตเตอรีวิทยุสือสาร ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ 
 ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
 การรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัย
 ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
 ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัย
 ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์
 แปรงทาสี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัย
 ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี 
ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล
 นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี
กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสติกเกอร์    แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ภาพถ่าย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ เสือ
กางเกง ผ้า รองเท้า หมวก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือ
จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนือง สายอุปกรณ์
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ซอฟแวร์ และอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น นํายาเคมี 
ถังดับเพลิง โฟมดับเพลิง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 174,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 144,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานเทศบาล 
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  

งบลงทุน รวม 632,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 632,200 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
จัดซือสายดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิว
จํานวน  5  เส้น   เป็นเงิน  100,000  บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  โดยจัดซือในราคาท้องถิน
หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด เพือให้ได้ของ
ทีมีคุณภาพ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที  22 มิถุนายน 2552  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564   
หน้า 238  ลําดับที 1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

จํานวน 29,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
      (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
      คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit 
ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิดSolid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1  หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interfece)
      แบบ 10/100/1000 Best-T หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า Contrast Ratio
 ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย จํานวน 1 เครือง  
 เป็นเงิน  29,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
 โดยจัดซือตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ของกระทรวง
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เมือวันที 
 21   เมษายน พ.ศ. 2560
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
 นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564   
 หน้า 238  ลําดับที 2
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จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองสํารองไฟ
ขนาด 800 VA   คุณลักษณะพืนฐาน
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จํานวน 1  เครือง เป็นเงิน  3,200  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   โดยจัดซือตาม 
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
เมือวันที  21  เมษายน  พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564   
หน้า 238  ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 500,000 บาท
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 7,527,200 บาท
งบบุคลากร รวม 6,985,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,985,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,428,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน  15  อัตรา  
โดยตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  1,973,400  บาท
และเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  2,455,200  บาท 
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ที ชบ 0023.4/ว3283
ลงวันที 26  กรกฎาคม 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 106,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานเทศบาลทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล
จํานวน 2 อัตรา   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
จํานวน  1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,094,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
เทศบาล และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  16  อัตรา   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  1,111,656  บาท และ
เงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  928,272  บาท
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ที ชบ0023.4/ว3283
ลงวันที 26  กรกฎาคม 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210 ) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 288,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและ
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  15  อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  132,000   บาท
และเงินอุดหนุนทัวไป  156,000  บาท
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ที ชบ 0023.4/ว3283
ลงวันที 26  กรกฎาคม 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

งบดําเนินงาน รวม 492,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
หรือในวันหยุดราชการ กรณีทีมีงานเร่งด่วนและ
จําเป็นตามระเบียบ ฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือชําระเงิน
กู้ซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึงมีความจําเป็น
ต้องเช่าบ้านและมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ข้าราชการครู ครู ค.ศ. 1
และลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรพนักงานท้องถิน พ.ศ. 2549 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท และ
เงินอุดหนุนทัวไป 5,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ จ้างเหมาบริการ 
ค่าจ้างจัดทําประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับ
การอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
เพือเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ตามอัตราทีระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
 เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
 เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
 ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ 
 ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
 งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น ปากกา 
ดินสอ กระดาษ  แฟ้ม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             
เช่น หลอดไฟ สายไฟ  ปลักไฟ สายไมโครโฟน 
ไมโครโฟน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว 
เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพืน  นํายาล้างห้องนํา 
นํายาล้างจาน ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางในฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิง
และหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน 
นํามันเครือง จารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์
กระดาษสติกเกอร์ ภาพถ่าย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนือง
แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล เมาส์ 
แผ่นรองเมาส์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
 เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น
 เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้                      
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
 งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 28,198,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,916,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,268,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 402,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสือการเรียนรู้ และ
สืออุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
เครืองเล่น ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
402,900 บาท ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี 
ที ชบ 0023.4/ว3283 ลงวันที 26  กรกฎาคม 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

โครงการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาการด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุ
ณา

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด
ค่าของขวัญรางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  
หน้า 215   ลําดับที 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน จํานวน 1,445,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา จํานวน 237 คน คนละ 20 บาท จํานวน 
245 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน  1,161,300  บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน  284,400 บาท  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4 / ว1507
ลงวันที  3  สิงหาคม 2559 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
หน้า 214  ลําดับที 3

โครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักร และจัดอบรมสัมมนาครู,บุคลากร
ทางการศึกษา และกิจกรรมบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารและเครืองดืม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เป็นเงิน  32,000  บาท (จํานวน 16 คน คนละ 2,000 บาท)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  168,000  บาท รวมเป็นเงิน
ทังสิน  200,000  บาท  ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด
ที ชบ 0023.3/11981 ลงวันที 11 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  
หน้า 215  ลําดับที 5
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

ค่าวัสดุ รวม 4,487,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
 (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ
ปลักไฟ สายไมโครโฟน ไมโครโฟน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด
ไม้ถูพืน นํายาล้างห้องนํา นํายาล้างจาน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
 (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 4,327,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนใน
เขตเทศบาล (จํานวน 1,487  คน จํานวน 260 วัน) 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา (จํานวน 237 คน จํานวน 260 วัน)
เป็นจํานวนเงินทังสิน   4,327,700  บาท 
จํานวน 3,505,300  บาท   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
จํานวน   822,400  บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้  
โดยจัดซือตามราคากลางอาหารเสริม (นม) 
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด ที ชบ 0023.3/14829
ลงวันที 1 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
นํามาจากนํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  
หน้า 214  ลําดับที 1
(ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา
ตะปู ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
 (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ ดอกไม้ ต้นไม้ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง
ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล เมาส์ แผ่นรองเมาส์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 160,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา
เทศบาลเมืองสัตหีบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา
เทศบาลเมืองสัตหีบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา
เทศบาลเมืองสัตหีบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
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งบลงทุน รวม 15,334,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือถังบรรจุนํา ขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังบรรจุนํา ขนาด 2,000 ลิตร 
ถังละ 7,000 บาท  จํานวน 2 ถัง ตังจ่ายจากเงินรายได้
โดยจัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 31  ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้           
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 15,300,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการจัดซือทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างเพือปรับปรุงและขยายพืนทีการ
จัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา

จํานวน 14,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทีดินพร้อมสิงก่อสร้าง ปรับปรุง
และขยายพืนทีการจัดการศึกษา และมีห้องเรียนรองรับ
ความต้องการในการเข้ารับการบริการด้านการศึกษาของ
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 38  ลําดับที 13

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์และห้องธุรการ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์
และห้องธุรการ ให้มีสภาพทีใช้งานได้ดี ไม่มีปัญหา
ในเรืองของการรัวซึม ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
หน้า 248  ลําดับที 11
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมปูกระเบืองผนังและทาสีอาคารเอนก
ประสงค์

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมพร้อม
ปูกระเบืองผนังและทาสี อาคารเอนกประสงค์ 
เพือเป็นการรักษาทรัพย์สินของทางราชการและให้อยู่ใน 
สภาพพร้อมใช้งานเป็นปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 37  ลําดับที 12

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมรางนําฝนรอบอาคารเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมรางนําฝน
รอบอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณาทีชํารุด
ให้ใช้งานได้ดีไม่เกิดปัญหานําท่วมขังรอบอาคารเรียน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 36  ลําดับที 11

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอ่างล้างจานโรงอาหารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศรีดรุณา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอ่างล้างจาน
โรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา
ให้มีสภาพทีใช้งานได้ดี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 35  ลําดับที 10
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,948,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,948,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,948,000 บาท

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสัตหีบ    จํานวน         2,384,000    บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กอนุบาล – ป.6 จัดสรร 100 %  จํานวน  596  คน 
คนละ 20 บาท จํานวน  200 วัน สําหรับภาคเรียนที 2 
ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2561  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี
ด่วนทีสุด ที ชบ 0023.3/11981 ลงวันที  11  มิถุนายน  2558 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
หน้า 214  ลําดับที 2
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน   จํานวน      3,564,000
       บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กอนุบาล – ป.6 จัดสรร 100 %  จํานวน  891  คน 
คนละ 20 บาท จํานวน  200 วัน สําหรับภาคเรียนที 2 
ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2561   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี
ด่วนทีสุด ที ชบ 0023.3/11981 ลงวันที  11  มิถุนายน  2558 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 
หน้า 214  ลําดับที 2

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลเมืองสัตหีบ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
ในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าทีพัก 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้อง   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) 
งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 216  ลําดับ
ที 7      
และแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 68  ลําดับที 7
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,665,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,228,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,228,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,620,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 8 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 92,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจาก
เงินเดือนถึงขันสูงสุดของพนักงานเทศบาล 2-8%,
เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล, 
เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และเงินเพิมตามคุณวุฒิ
ของพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 164,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารและ
วิชาชีพเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 4 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวและ
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน  2  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
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งบดําเนินงาน รวม 363,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือ
ในวันหยุดราชการในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็น
ตามระเบียบ ฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือชําระเงิน
กู้ซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีความจําเป็น
ต้องเช่าบ้านและมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) 

ค่าใช้สอย รวม 77,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ฯลฯ  จํานวน 2,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม   
จํานวน   10,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -2564  หน้า  235  ลําดับ
ที 10
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับ
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง เพือเพิมพูนความรู้และประสบการณ์
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และ ค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ตามอัตราทีระเบียบกําหนด ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
 เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
 เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
 ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ 
 ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
 งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

ค่าวัสดุ รวม 259,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ปากกา ดินสอ 
ยางลบ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เช่น หลอดไฟ  สายไฟสวิตซ์  ปลัก  ถ่าน 
ไฟฉาย ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถังรองรับขยะมูลฝอย  ไม้กวาด 
เข่ง มีด ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางรถยนต์ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน 
นํามันเครือง ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ 
 สี โฟม ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนือง หมึกพิมพ์ 
แผ่นดิสก์ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

งบลงทุน รวม 74,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบด้านบน
เลือน กระจกซ้อน ด้านล่างเลือนทึบ ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 2 ชุด เป็นเงิน  10,000  บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยจัดซือตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2560
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
 งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) 
 นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564
 แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 29  ลําดับที 1

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล
ความละเอียด  16  ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว
เป็นเงิน  9,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยจัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจําปี พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
หน้า 244  ลําดับที 6
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือตู้เย็น จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น จํานวน 1 ตู้    
ขนาด 9 คิวบิกฟุต เป็นเงิน  15,000  บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยจัดซือตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 29  ลําดับที 2 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้            
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

งานโรงพยาบาล รวม 2,412,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,412,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,412,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้างครูฝึกสอนออกกําลังกาย 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานโรงพยาบาล (00222) นํามาจาก
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
หน้า 185  ลําดับที 3

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ  ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด
ที ชบ 0023.4/ว3283  ลงวันที  26  กรกฎาคม 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานโรงพยาบาล (00222) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
หน้า 196  ลําดับที 17 
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โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564    
หน้า 193  ลําดับที 14

โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564   
หน้า 197  ลําดับที 19

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 194  ลําดับที 15

โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 192  ลําดับที 12

โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 191  ลําดับที 11

โครงการส่งเสริมตรวจสุขภาพเบืองต้นแก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
เมืองสัตหีบ จํานวน 15 ชุมชน

จํานวน 112,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ (อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนางานสาธารสุข
มูลฐาน ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 18  ลําดับที 1 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 188  ลําดับที 7

โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 189  ลําดับที 8 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้สมุนไพร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็นฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 189  ลําดับที 9

โครงการอบรมฟืนฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเก่า/ใหม่ จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานโรงพยาบาล (00222) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 186  ลําดับที 5

โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 185  ลําดับที 2

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข เก่า/ใหม่ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 184  ลําดับที 1
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โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222)  
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 187  ลําดับที 6

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 687,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 687,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพนํา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพนําอุปโภค-บริโภค ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
หน้า 209  ลําดับที 3

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน,โรงเรียน และวัด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 196  ลําดับที 18

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจสิงแวดล้อมชายฝังทะเล จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น เงินรางวัล ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
หน้า 209  ลําดับที 2

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น 
ค่าชุดตรวจอาหาร ค่าชุดผ้ากันเปือน ค่าป้าย ค่าจัดทําคู่มือ
สุขาภิบาลอาหาร ค่ากระเป๋าเอกสาร  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 195  ลําดับที 16
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ค่าวัสดุ รวม 357,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํายาต่าง ๆ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ 
นํายากําจัดยุง  นํายาตรวจหาสารเสพติด ถุงยางอนามัย 
ทรายอะเบท ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้                 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ สี โฟม ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเสือ ถุงมือ รองเท้าบู๊ต ชุดปฏิบัติการ
พ่นหมอกควัน ผ้าปิดจมูก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 186  ลําดับที 4

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็น ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 192  ลําดับที 13
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองอุปโภค  บริโภคต่างๆ เช่น 
ข้าวสาร  นําปลา  สบู่ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในโครงการ
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด
ที ชบ 0023.4/ว3283  ลงวันที  26  กรกฎาคม 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
หน้า 204  ลําดับที 29

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าประชุม อบรม สัมมนา 
ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่าง 
ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆในโครงการ
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด
ที ชบ 0023.4/ว3283  ลงวันที  26  กรกฎาคม 2559 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
หน้า 205  ลําดับที 32

โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าประชุม อบรม สัมมนา
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ในโครงการ ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด
ที ชบ 0023.4/ว3283  ลงวันที  26  กรกฎาคม 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
หน้า 204  ลําดับที 30

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าประชุม อบรม สัมมนา 
ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่าง 
ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆในโครงการ
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด
ที ชบ 0023.4/ว3283  ลงวันที  26  กรกฎาคม 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
หน้า 204  ลําดับที 31
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 16,396,330 บาท
งบบุคลากร รวม 5,275,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,275,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 501,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน 2 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานไฟฟ้าถนน (00242)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 680,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทัง
เงินปรับปรุงค่าจ้าง   จํานวน  3  อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าถนน (00242)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,649,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
จํานวน 29 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานไฟฟ้าถนน (00242)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 444,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และ
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน 29 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าถนน (00242) 

งบดําเนินงาน รวม 2,645,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือชําระเงินกู้ซือบ้าน
ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีความจําเป็นต้องเช่าบ้าน
และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบ ฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบ ฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
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ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 155,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าติดตังไฟฟ้า ติดตังประปา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
และค่าใช้จ่ายอืนๆตามอัตราทีระเบียบฯกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานไฟฟ้าถนน (00242)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานไฟฟ้าถนน (00242) 

ค่าวัสดุ รวม 2,330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ
โคมไฟ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน 
(00240)งานไฟฟ้าถนน (00242)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่นเครืองแบบ 
เสือ กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานไฟฟ้าถนน (00242)
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งบลงทุน รวม 8,475,590 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานไฟฟ้าถนน (00242)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 8,375,590 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน บริเวณศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ จํานวน 100,000 บาท
เพือก่อสร้างกําแพงกันดิน บริเวณศูนย์ซ่อม                         
บํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ
เป็นเงินทังสิน   100,000  บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 5   ลําดับที 3

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยแยกจากซอยรุ่งโรจน์แยกซ้าย 
(บ้านฝรัง)เทศบาลเมืองสัตหีบ

จํานวน 240,000 บาท

เพือก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยแยกจากซอย                         
รุ่งโรจน์แยกซ้าย (บ้านฝรัง)เทศบาลเมืองสัตหีบ
เป็นเงินทังสิน   240,000  บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 16   ลําดับที 28

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบริเวณซอยหมู่บ้าน
สามัคคี23

จํานวน 500,000 บาท

เพือก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด                         
บริเวณซอยหมู่บ้านสามัคคี23
เป็นเงินทังสิน   500,000 บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 178   ลําดับที 34
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โครงการก่อสร้างห้องนํา ห้องส้วมบริเวณศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ จํานวน 600,000 บาท
เพือก่อสร้างห้องนํา ห้องส้วมบริเวณศูนย์ซ่อม
บํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นเงินทังสิน   600,000 บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 168   ลําดับที 16 

โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือปรับปรุงซ่อมแซม ภายใน
เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

จํานวน 1,200,000 บาท

เพือขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือ 
ปรับปรุงซ่อมแซม ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
เป็นเงินทังสิน 1,200,000  บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 159 ลําดับที 2

โครงการดาดคลองสาธารณประโยชน์บริเวณลําห้วยในซอยสัตหีบสุขุมวิท 
105 ช่วงสะพานเทศบาลเมืองสัตหีบ

จํานวน 100,000 บาท

เพือดาดคลองสาธารณประโยชน์บริเวณลําห้วย
ในซอยสัตหีบสุขุมวิท 105 ช่วงสะพานเทศบาลเมืองสัตหีบ
เป็นเงินทังสิน   100,000  บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 4   ลําดับที 1

โครงการติดตัง Rumble Strips บริเวณถนนและซอยต่าง ๆในเขตเทศบาล
เมืองสัตหีบ

จํานวน 100,000 บาท

เพือติดตัง Rumble Strips บริเวณถนนและ                         
ซอยต่าง ๆในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
เป็นเงินทังสิน   100,000  บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 4   ลําดับที 2
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โครงการติดตังโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์ บริเวณถนน
เทศบาล 8 (ถนนควินนิน) เทศบาลเมืองสัตหีบ

จํานวน 340,000 บาท

เพือติดตังโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์                         
บริเวณถนนเทศบาล 8 (ถนนควินนิน) เทศบาลเมืองสัตหีบ
เป็นเงินทังสิน   340,000  บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 9   ลําดับที 13

โครงการติดตังป้ายบอกชือซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
- ป้ายชือซอย  - ป้ายชือซอยย่อย  - ฯลฯ (เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)

จํานวน 100,000 บาท

เพือติดตังป้ายบอกชือซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
- ป้ายชือซอย  - ป้ายชือซอยย่อย  - ฯลฯ 
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)  เป็นเงินทังสิน 100,000 บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 161   ลําดับที 6 

โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกชือซอยแบบโคม LED พลังงานแสง
อาทิตย์ บริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

จํานวน 570,590 บาท

เพือติดตังไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกชือซอย                     
                        
แบบโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนน
และซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
 เป็นเงินทังสิน   570,590  บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 16   ลําดับที 27

โครงการติดตังไฟฟ้าสาธารณะแบบเสาเหล็กกลมปลายเรียวFlood Light 
บริเวณวงเวียนหน้าธนาทรัพย์อพาร์ทเมนต์ถนนรอบหนองตะเคียน 2 จุด

จํานวน 500,000 บาท

เพือติดตังไฟฟ้าสาธารณะแบบเสาเหล็กกลมปลาย
เรียว                                                                        
Flood Light บริเวณวงเวียนหน้าธนาทรัพย์อพาร์ทเมนต์
ถนนรอบหนองตะเคียน 2  จุด  เป็นเงินทังสิน  500,000 บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 13   ลําดับที 21
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โครงการติดตังหลังคา Metal Sheetและก่อสร้างถนนทางเข้าอาคาร 
บริเวณอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หลังธนาคารกสิกรไทย เทศบาลเมืองสัตหีบ

จํานวน 130,000 บาท

เพือติดตังหลังคา Metal Sheetและก่อสร้างถนน                         
ทางเข้าอาคาร บริเวณอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 
หลังธนาคารกสิกรไทย เทศบาลเมืองสัตหีบ
เป็นเงินทังสิน   130,000  บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 8   ลําดับที 12

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิงคู่ บริเวณเกาะกลางถนนหน้า
ไปรษณีย์สัตหีบ ถนนเทศบาล 10 (ถนนเลียบชายทะเล)เทศบาลเมืองสัตหีบ

จํานวน 89,000 บาท

เพือปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิงคู่ บริเวณเกาะกลาง                         
ถนนหน้าไปรษณีย์สัตหีบ ถนนเทศบาล 10 
(ถนนเลียบชายทะเล)เทศบาลเมืองสัตหีบ
 เป็นเงินทังสิน   89,000 บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)  
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 10   ลําดับที 15

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแยกเตา
ถ่าน เทศบาลเมืองสัตหีบ

จํานวน 76,000 บาท

เพือปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างป้ายประชาสัมพันธ์                         
บริเวณแยกเตาถ่าน เทศบาลเมืองสัตหีบ 
เป็นเงินทังสิน   76,000 บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 12   ลําดับที 19

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพระพุทธสิหิงส์และศาลาอเนกประสงค์
หน้าทีว่าอําเภอสัตหีบ

จํานวน 150,000 บาท

เพือติดตังปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพระพุทธสิหิงส์และ                     
                        
ศาลาอเนกประสงค์หน้าทีว่าอําเภอสัตหีบ
เป็นเงินทังสิน   150,000  บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 15   ลําดับที 26
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดท่อระบายนําในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ้างเหมาทําความสะอาดท่อระบายนํา
ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
เป็นเงินทังสิน  1,000,000  บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 160  ลําดับที 4

โครงการซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก บริเวณถนนและซอย ในเขตเทศบาล
เมืองสัตหีบ

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก บริเวณถนน 
และซอย ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 
เป็นเงินทังสิน  1,000,000   บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 164  ลําดับที 10

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันคลองดาดคลองและขุดลอกคลองสาธารณ
ประโยชน์บริเวณคลอง กม.5

จํานวน 530,000 บาท

เพือปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันคลองดาดคลอง
และขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์บริเวณคลอง กม.5
เป็นเงินทังสิน  530,000   บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 170  ลําดับที 20

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณดาดฟ้าทางขึนกองวิชาการและ
แผนงานเทศบาลเมืองสัตหีบ

จํานวน 100,000 บาท

เพือปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณดาดฟ้าทางขึน
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองสัตหีบ
เป็นเงินทังสิน  100,000  บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 8  ลําดับที 11
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โครงการปรับปรุงถนนและเพิมประสิทธิภาพการระบายนํา บริเวณซอย
สัตหีบสุขุมวิท 97 หมู่บ้านเอกธานี

จํานวน 850,000 บาท

เพือปรับปรุงถนนและเพิมประสิทธิภาพการระบายนํา
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 97 หมู่บ้านเอกธานี
เป็นเงินทังสิน  850,000   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้            เป็นเงิน      4,101  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  845,899  บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 168  ลําดับที 17

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบบําบัดนําเสียบริเวณโรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลเมืองสัตหีบ

จํานวน 100,000 บาท

เพือปรับปรุงและซ่อมแซมระบบบําบัดนําเสีย
บริเวณโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองสัตหีบ
เป็นเงินทังสิน  100,000  บาท
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 7  ลําดับที 10

งานสวนสาธารณะ รวม 1,637,480 บาท
งบบุคลากร รวม 825,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 825,480 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 225,480 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงค่าจ้าง จํานวน  1  อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานสวนสาธารณะ(0243)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
จํานวน  5  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานสวนสาธารณะ(0243)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง
จํานวน  5  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานสวนสาธารณะ(0243)
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งบดําเนินงาน รวม 732,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ติดตังประปา ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชน (00240) งานสวนสาธารณะ (00243)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามอัตราทีระเบียบกําหนด ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานสวนสาธารณะ (00243)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานสวนสาธารณะ (00243)

ค่าวัสดุ รวม 692,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด 
ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  เข่ง  ผงซักฟอก  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานสวนสาธารณะ (00243)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 137,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  ฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)   
งานสวนสาธารณะ (00243)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)   
งานสวนสาธารณะ (00243)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น  พันธุ์พืช  พันธุ์ไม้  
หัวฉีดสปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานสวนสาธารณะ (00243)

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท

เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานสวนสาธารณะ (00243)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 24,445,000 บาท
งบบุคลากร รวม 7,229,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,229,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,330,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน 6 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง 2-8 %
และเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผู้ได้รับค่าจ้าง
ถึงขันสูงของตําแหน่ง 2-4% จํานวน 6 อัตรา ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,235,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
จํานวน  46  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 644,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวและค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน  46  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)
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งบดําเนินงาน รวม 14,516,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,285,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  
ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือในวันหยุดราชการ
ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็นตามระเบียบฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)

ค่าใช้สอย รวม 5,510,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,030,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  
ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาจัดทําสติกเกอร์ 
จ้างเหมาจัดทําประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ 
จํานวน 30,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)
โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขนถ่ายและฝังกลบขยะมูลฝอย               
 ประจําปี 2561       จํานวน   5,000,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 211  ลําดับที 7

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเทศบาลสะอาด สดใส ใส่ใจสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ  
ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร    ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็นฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  (00244) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564    
หน้า 210  ลําดับที 5
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ของเทศบาลเมือง
สัตหีบ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล(00244) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 19  ลําดับที 1

โครงการบริหารจัดการขยะระดับชุมชน/โรงเรียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
 ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล(00244) นํามาจาก
 แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 210  ลําดับที 4

โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล(00244) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 212  ลําดับที 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ  
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)

ค่าวัสดุ รวม 3,721,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถังรองรับขยะมูลฝอย  ไม้กวาด  
เข่ง  มีด  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางรถยนต์  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํายาฆ่าหญ้า  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเสือ เสือกันฝน ถุงมือ  รองเท้าบู๊ต 
ชุดปฏิบัติการพ่นหมอกควัน  ผ้าปิดจมูก  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)  งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล (00244)

งบลงทุน รวม 2,700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,700,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ มีปริมาตรความจุไม่น้อย
กว่า 10 ลบ.ม.

จํานวน 2,400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
ชนิด 6 ล้อ ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้
ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. จํานวน 1คัน เป็นเงิน 2,400,000 บาท
โดยจัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 245  ลําดับที 7

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 3,351,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,650,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,650,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,660,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน  4  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00251)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็น
รายเดือน, เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล
และเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล
จํานวน 2  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00251)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล                  
ระดับอํานวยการต้น และระดับอํานวยการกลาง  
จํานวน  2  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน  5 อัตรา    ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินตอบแทน
พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 5 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00251) 

งบดําเนินงาน รวม 639,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติหรือในวันหยุดราชการในกรณีทีมีงาน
เร่งด่วนและจําเป็นตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 112,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือชําระเงินกู้
ซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีความจําเป็น
ต้องเช่าบ้านและมสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00251)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00251)

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตังโทรศัพท์
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างจัดทําประกันภัยรถยนต์ 
จํานวน 1 คัน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองการประชุมคณะกรรมการชุมชน
และคณะกรรมการทีได้รับแต่งตัง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสํารวจข้อมูลจปฐ.และกชช 2.ค ของ
ชุมชนในเขตเทศบาล

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเอกสารแบบพิมพ์  ค่าสํารวจ 
ค่าบันทึก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0891.4/ว856
ลงวันที  12   มีนาคม  2553 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชม (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251) นํามาจาก
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 202  ลําดับที 26

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สําหรับอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
เพือเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ค่าลงทะเบียน 
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามอัตราทีระเบียบกําหนด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา  แฟ้ม
ตรายาง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรีวิทยุสือสาร
ถ่านไฟฉาย ฟิวส์  หลอดไฟ  สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า เสาอากาศ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ไม้ถูพืน ถังรองรับขยะมูลฝอย ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  (00250)งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00251)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางรถยนต์ และอืน ๆ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250)งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00251)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นฟิล์ม พู่กัน สี
กระดาษโปสเตอร์ ผ้าเขียนป้าย กระดาษสติกเกอร์
แถบบันทึกเสียงหรือภาพฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตลับหมึก ค่าสายอุปกรณ์ ค่าแผ่นดิสก์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00251)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 37,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงาน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(00250) งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00251)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสํานักงานใช้ติดต่อประสานงาน
ในการปฏิบัติราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
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งบลงทุน รวม 62,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
      (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
      คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit 
ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิดSolid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1  หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interfece)
      แบบ 10/100/1000 Best-T หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า Contrast Ratio
 ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย จํานวน 1 เครือง  
 เป็นเงิน  30,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
 โดยจัดซือตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ของกระทรวง
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เมือวันที 
 21   เมษายน พ.ศ. 2560
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
 งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251) 
 นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564
 แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1  หน้า 39  ลําดับที 1
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จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองสํารองไฟ
ขนาด 800 VA   คุณลักษณะพืนฐาน
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จํานวน 1  เครือง เป็นเงิน  2,800  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้   โดยจัดซือตาม 
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
เมือวันที  21  เมษายน  พ.ศ. 2560
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ฉบับที 1  หน้า 39  ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,080,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,080,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,080,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเวทีประชาคมเคลือนที จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครืองดืม 
  วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในโครงการ
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0891.4/ว856  
  ลงวันที  12   มีนาคม  2553 ตังจ่ายจากเงินรายได้
  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
  หน้า 224   ลําดับที 3

โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งเวที
 และสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดการแสดง
  ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง 
  เครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในโครงการ
  ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด ที ชบ0023.4/ว3283
  ลงวันที  26  กรกฎาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้
  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
  หน้า 223   ลําดับที 1
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โครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น จํานวน 100,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ โล่ประกาศเกียรติคุณ 
  เงินรางวัล ใบปลิว แผ่นโฆษณา และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
  ในโครงการ ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด 
  ที ชบ0023.4/ว3283 ลงวันที  26  กรกฎาคม  2559  
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
  และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
  หน้า 203   ลําดับที 27

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน จํานวน 200,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครืองดืม 
  วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในโครงการ 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0891.4/ว856  
  ลงวันที  12   มีนาคม  2553 ตังจ่ายจากเงินรายได้
  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
  หน้า 223   ลําดับที 2

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครืองดืม  
  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช่จ่ายอืนๆ ในโครงการ
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว164  ลงวันที 26 มกราคม 2558
  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
  หน้า 213   ลําดับที 9

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน จํานวน 850,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
  อาหารว่าง เครืองดืม ค่าตอบแทน ค่าเช่าทีพัก
  ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าสมนาคุณในการดูงาน 
  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0891.4/ว856
  ลงวันที  12   มีนาคม  2553 
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
  หน้า 200   ลําดับที 23
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือสร้างเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 100,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าประชุม อบรม 
  สัมมนา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครืองดืม  
  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆในโครงการ
  ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด ที ชบ0023.4/ว3283
  ลงวันที  26  กรกฎาคม  2559 
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  
  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
  หน้า 200   ลําดับที 24

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุน 
  สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ เช่น ค่าอาหาร
  อาหารว่าง เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
  ในโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
  ที มท 0891.4/ว2502  ลงวันที 20  สิงหาคม 2553  
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
  และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
  หน้า 203   ลําดับที 28

โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเยาวชนและประชาชน จํานวน 250,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าประชุม อบรม 
  สัมมนา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครืองดืม  
  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆในโครงการ
  ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด ที ชบ0023.4/ว3283
  ลงวันที  26  กรกฎาคม  2559   
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
  หน้า 201   ลําดับที 25

โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใยครอบครัว จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง 
  เครืองดืม ค่าตอบแทน ค่าเช่าทีพัก  ค่าจ้างยานพาหนะ 
  ค่าของทีระลึก และค่าใช้จ่ายอืนๆในโครงการ
  ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด ที ชบ0023.4/ว3283
  ลงวันที  26  กรกฎาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
  นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
  หน้า 218   ลําดับที 11
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินคัพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถินภายในอําเภอสัตหีบ  
ประเภทต่างๆ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์  เงินรางวัล  
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
การจัดการแข่งขัน (ด้านเทคนิค) คณะกรรมการตัดสิน
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ(00260)  งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม  ฉบับที 1   หน้า 20  ลําดับที 1

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน จํานวน 750,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน และประชาชนประเภทต่างๆ  เช่น ค่าชุดกีฬา
ค่าเบียเลียง ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
ค่าเงินรางวัล  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
การจัดการแข่งขัน (ด้านเทคนิค) คณะกรรมการตัดสิน
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี
ด่วนทีสุด ที ชบ 0023.4/ว3283
ลงวันที  26 กรกฎาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ(00260)  งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
หน้า 217  ลําดับที 9

โครงการจัดกิจกรรมลานคนรักดนตรี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลานคนรักดนตรี
เช่น ค่าจ้างเหมาเวทีการแสดงดนตรี  ค่าของขวัญของรางวัล
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเครืองเสียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด ที ชบ 0023.4/ว3283
ลงวันที  26 กรกฎาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
หน้า 217  ลําดับที 8
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โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬา
ให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด ที ชบ 0023.4/ว3283
ลงวันที  26 กรกฎาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
งานกีฬาและนันทนาการ(00262) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
หน้า 216  ลําดับที 6

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กับหน่วยงานอืน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมัคร
ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด ที ชบ 0023.4/ว3283
ลงวันที  26 กรกฎาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
หน้า 217  ลําดับที 10

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,870,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,870,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,870,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนการ
จัดนิทรรศการ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเวทีและเครืองเสียง
ค่าตอบแทนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด ที ชบ 0023.4/ว3283
ลงวันที  26 กรกฎาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฏในแผนงานการศาสนาและนันทนาการ(00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
221  ลําดับที 18

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:46:20 หน้า : 82/94



โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ 
ของรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าตกแต่งเวที เครืองเสียง 
ดนตรี ค่าจัดมหรสพการแสดง ค่าจ้างเหมาศิลปิน การแสดงบนเวที
เงินสนับสนุนผู้เข้าประกวดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
 ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด ที ชบ 0023.4/ว3283
ลงวันที  26 กรกฎาคม  2559   ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
หน้า 220  ลําดับที 17

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว เช่น ค่าอาหารเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์
เอกสาร วัสดุสิงพิมพ์ ค่าจ้างจัดมหรสพ ค่าจ้างเหมาศิลปิน 
ค่าของขวัญรางวัลดนตรี เครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด ที ชบ 0023.4/ว3283
ลงวันที  26 กรกฎาคม  2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
หน้า 219  ลําดับที 13

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ตามกิจกรรมต่าง ๆเช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม  เอกสาร วัสดุสิงพิมพ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี
ด่วนทีสุด ที ชบ 0023.4/ว3283 ลงวันที  26 กรกฎาคม  2559  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263)นํามาจาก
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
หน้า 219  ลําดับที 12

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน  เช่น เครืองอัฐบริขาร เครืองไทยธรรม  
ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด ที ชบ 0023.4/ว3283
ลงวันที  26 กรกฎาคม  2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)   
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
หน้า 219  ลําดับที 14

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:46:20 หน้า : 83/94



โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้แก่นักเรียน เยาวชน เช่น
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเช่าสถานทีอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์
ค่าวัสดุทีใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด ที ชบ 0023.4/ว3283
ลงวันที  26 กรกฎาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
หน้า 221  ลําดับที 19

โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเทียน ค่าเครืองไทยธรรม 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่ามหรสพ ค่าของขวัญของรางวัล
สําหรับการแสดงและพิธีการ เงินรางวัลการประกวดขบวน
แห่เทียนพรรษา ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้อง ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนทีสุด ที ชบ 0023.4/ว3283
ลงวันที  26 กรกฎาคม  2559   ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ( 0260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263) 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
หน้า 220  ลําดับที 15

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,242,820 บาท
งบบุคลากร รวม 2,726,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,726,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,937,940 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  5 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็น
รายเดือน, รวมทังเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)
เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล
และเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล
จํานวน  2  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
จํานวน  3  อัตรา   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 558,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน  4  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทัวไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  4  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

งบดําเนินงาน รวม 446,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ หรือชําระเงินกู้ซือบ้าน
ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีความจําเป็นต้องเช่าบ้าน
และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าติดตังไฟฟ้า ติดตังประปา ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมละการโยธา (00311)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
และค่าใช้จ่ายอืนๆตามอัตราทีระเบียบฯกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานบริหารทัวไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก
แฟ้มเอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม เข่ง ผงซักฟอก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน 
สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสติกเกอร์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (00311)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
ตลับหมึก กระดาษต่อเนือง  สายอุปกรณ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด 
ซอฟแวร์ และอืนๆ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
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งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท

เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,457,480 บาท
งบบุคลากร รวม 687,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 687,480 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 591,480 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน  5  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 5 อัตรา ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)

งบดําเนินงาน รวม 2,520,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา   และพนักงานจ้างที
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  หรือในวันหยุดราชการ
ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนและจําเป็นตามระเบียบฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าติดตังไฟฟ้า ติดตังประปา ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
และค่าใช้จ่ายอืนๆตามอัตราทีระเบียบฯกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)

ค่าวัสดุ รวม 1,575,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์
 ผ้าไฮเกรด ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย จอบ เสียม ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 215,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่นเครืองแบบ เสือ 
กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม เครืองมือแกะสลัก เครืองมือ
ดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 485,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในอาคารศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท

เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
 เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น
 เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
 งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 544,000 บาท
งบบุคลากร รวม 244,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 244,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
พนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330)  
งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวและค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ (00330)  งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์  (00330) งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
หรือในวันหยุดราชการในกรณีทีมีงานเร่งด่วน  
และจําเป็น ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330)  
งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)

ค่าใช้สอย รวม 6,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ (00330)  งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ทีชํารุดเสียหายหรือเสือมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อืนๆ  ทีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ซึงจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330)  งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)

ค่าวัสดุ รวม 13,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ 
สายไฟ สวิตซ์  ปลัก ถ่านไฟฉาย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330)  งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง  ไม้กวาด เข่ง มีด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330)  งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในอาคารศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) 
งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330) 
งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 32,990,300 บาท
งบกลาง รวม 32,990,300 บาท
งบกลาง รวม 32,990,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,413,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตังแต่ เดือนตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 ในอัตรา
ร้อยละ5 ของค่าจ้าง  ตามหนังสือสํานักงาน 
ประกันสังคม  ที ชบ 0030.1/ว144  ลงวันที 
8  มีนาคม 2556   ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 400,000 บาท
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที
มท 0891.4/ว2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)   นํามาจาก
แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564  หน้า 206  ลําดับที 33

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 22,000,000 บาท
โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
จํานวน    22,000,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินโครงการสร้างหลักประกันรายได้
    แก่ผู้สูงอายุ แบบขันบันได  เป็นจํานวนเงิน
     ทังสิน 22,000,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
     ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
     นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564  
     หน้า 206  ลําดับที 34
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,500,000 บาท
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 
จํานวน    4,500,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
     ทางสังคมแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  เป็นจํานวนเงิน
     ทังสิน 4,500,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
     ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
     นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564  
     หน้า 206  ลําดับที 35

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 300,000 บาท
โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์      
จํานวน    300,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ และให้คําปรึกษาแนะนํา
    ในการดําเนินชีวิต เป็นจํานวนเงินทังสิน 300,000  บาท
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
     ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
     นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564  
     หน้า 207  ลําดับที 36

สํารองจ่าย จํานวน 750,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ  ของเทศบาล 
ในกรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วน  หรือกรณีฉุกเฉิน
เกียวกับอุบัติภัย และสาธารณภัยต่างๆ  
ทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าซึงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541  ข้อ 19 
โดยงบประมาณรายจ่ายจะกําหนดให้มีเงินสํารองจ่าย  
เพือกรณีทีจําเป็นได้ตามความเหมาะสม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท0808.2/ว3215
ลงวันที 6 มิถุนายน 2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 409,050 บาท
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   ตังไว้    200,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น   
จัดซืออุปกรณ์แผ่นป้ายสัญญาณจราจร
แผงเหล็กกันถนน สีจราจรชนิดสะท้อนแสง และไม่สะท้อนแสง  
หลอดไฟฮาโรเจน สําหรับใช้กับสัญญาณไฟจราจร รวมทังค่าจ้างเหมา 
ทาสีตีเส้นจราจรด้วย สีเทอร์โมพลาสติก เช่น เส้นแบ่งครึงถนน 
เส้นทแยงทางแยก เส้นแนวหยุด เส้นทางข้ามทางม้าลาย  
จ้างเหมาติดตังสัญญาณไฟจราจร และอืนๆทีเกียวข้องกับการจัดจราจร  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
          (00410) งานงบกลาง (00411)
      ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล   ตังไว้   209,050  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล โดยคํานวณจ่ายใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา
ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท
แต่ทังนีไม่เกิน 750,000 บาท  ซึงในปีงบประมาณ 2559 เทศบาล
มีรายรับทัวไปไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน
จํานวน 151,619,730.90 บาท (177,256,638.90 – 51,829,035)
คํานวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6  เป็นเงิน  209,050  บาท
ขอตังไว้เป็นเงิน 209,050  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ ค่าทําศพ ให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง และเงินทดแทนให้แก่
พนักงานจ้าง ทีเป็นผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง (00411)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 2,422,600 บาท
เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน
ตามกฎหมายฯ  โดยกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถินของเทศบาลในอัตราร้อยละ 2  
ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีทุกหมวดทุกประเภทเว้นรายได้จากพันธบัตร
 เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยปี พ.ศ.2561  
ได้ตังประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป 
เป็นเงินทังสิน 178,370,000 บาท หักเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จํานวน  57,239,871 บาท คงเหลือ  121,130,129 บาท  
คํานวณในอัตราร้อยละ 2  เป็นเงิน  2,422,602.58  บาท
(ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
 ที มท.0808.5/2278  ลงวันที 15 กุมภาพันธ์ 2560)
แจ้งการส่งเงินสมทบเกินเข้ากองทุนฯ เป็นเงิน 8 บาท
ณ วันทีจ่ายเงินกองทุนฯ ให้หักส่งไว้ล่วงหน้า 8 บาท) 
 (2,422,603 - 8  =  2,422,595 ) 
จึงขอตังไว้ เป็นเงิน  2,422,600  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 665,810 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500
เป็นเงิน 665,810 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้      
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 29,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ ให้แก่ผู้รับบํานาญ
ของข้าราชการส่วนท้องถิน ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500
เป็นเงิน 29,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้      
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

400,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 29,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 665,810

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 409,050

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 300,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 1,413,800

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 22,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,422,600

สํารองจ่าย 750,040

เบียยังชีพคนพิการ 4,500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 220,000 1,149,960 700,000 9,424,320 330,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 20,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

400,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 29,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 665,810

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 409,050

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 300,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 1,413,800

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 22,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,422,600

สํารองจ่าย 750,040

เบียยังชีพคนพิการ 4,500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 351,000 351,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,563,640 3,563,640

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

459,000 459,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,429,920 1,429,920

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 351,000 351,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,094,000 6,139,420 2,981,230 23,038,930

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 100,000 92,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 156,000 100,000 1,148,000 22,000

เงินเดือนพนักงาน 1,937,940 1,660,000 501,600 2,620,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 2,236,300

เงินประจําตําแหน่ง 103,200 90,000 164,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 16,000 10,000 45,000 5,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

36,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 112,000 60,000 2,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 45,000 300,000 25,000 5,280,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 3,000 35,000 20,000 5,190,000 232,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล

ค่าจัดการเรียนการส
อน

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
สือเพือการประชา
สัมพันธ์

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:45:51 หน้า : 3/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 106,500 541,840 907,540

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 288,900 846,860 278,320 2,864,080

เงินเดือนพนักงาน 4,428,600 574,920 10,858,160 22,581,220

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 466,880 2,703,180

เงินประจําตําแหน่ง 67,200 564,000 988,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 97,300 183,300

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

460,000 496,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 214,800 520,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 140,000 100,000 5,930,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 50,000 280,000 5,820,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 220,000 225,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล 1,000 1,000

ค่าจัดการเรียนการส
อน 402,900 402,900

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน 100,000 100,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
สือเพือการประชา
สัมพันธ์

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการสํารวจข้อ
มูลจปฐ.และกชช 2.ค 
ของชุมชนในเขต
เทศบาล

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 50,000 30,000 35,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินคัพ 100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน และประชาชน 750,000

โครงการค่ายเยาวชน
เทศบาลเมืองสัตหีบ
โครงการจัดกิจกรรม
เพือพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศรีดรุณา

โครงการจัดกิจกรรม
ลานคนรักดนตรี 100,000

โครงการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 100,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพย
วรางกูร เนืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 700,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการสํารวจข้อ
มูลจปฐ.และกชช 2.ค 
ของชุมชนในเขต
เทศบาล

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง 700,000 700,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000 150,000 1,690,000 2,065,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

20,000 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินคัพ 100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน และประชาชน 750,000

โครงการค่ายเยาวชน
เทศบาลเมืองสัตหีบ 200,000 200,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพือพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศรีดรุณา

200,000 200,000

โครงการจัดกิจกรรม
ลานคนรักดนตรี 100,000

โครงการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 100,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพย
วรางกูร เนืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม

200,000 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 700,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิง
หามหาราชินี

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 300,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดทําปฏิทินปี
ใหม่

โครงการจัดทํารายงาน
กิจการเทศบาลเมือง
สัตหีบ
โครงการจัดทําวีดิทัศน์
บรรยายสรุปเทศบาล
เมืองสัตหีบ

โครงการจัดทําเอกสาร
คู่มือทะเบียนราษฎร
โครงการจัดเวที
ประชาคมเคลือนที 150,000

โครงการจัดเอกสาร
เผยแพร่รณรงค์การ
ชําระภาษี และป้าย
ประชาสัมพันธ์การ
ชําระภาษี
โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม

200,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนที 20,000

โครงการติดตามตรวจ
สอบและประเมินผล
คุณภาพนํา

100,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที 200,000

โครงการเทศบาล
สะอาด สดใส ใส่ใจสิง
แวดล้อม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิง
หามหาราชินี

200,000 200,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 300,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 15,000 15,000

โครงการจัดทําปฏิทินปี
ใหม่ 200,000 200,000

โครงการจัดทํารายงาน
กิจการเทศบาลเมือง
สัตหีบ

200,000 200,000

โครงการจัดทําวีดิทัศน์
บรรยายสรุปเทศบาล
เมืองสัตหีบ

60,000 60,000

โครงการจัดทําเอกสาร
คู่มือทะเบียนราษฎร 20,000 20,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเคลือนที 150,000

โครงการจัดเอกสาร
เผยแพร่รณรงค์การ
ชําระภาษี และป้าย
ประชาสัมพันธ์การ
ชําระภาษี

40,000 40,000

โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม

200,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนที 20,000

โครงการติดตามตรวจ
สอบและประเมินผล
คุณภาพนํา

100,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที 200,000

โครงการเทศบาล
สะอาด สดใส ใส่ใจสิง
แวดล้อม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 120,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
ชุมชน"จังหวัด
สะอาด"ของเทศบาล
เมืองสัตหีบ

100,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะระดับ
ชุมชน/โรงเรียน

50,000

โครงการประกวด
กิจกรรมชุมชนดีเด่น 100,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะ
กรรมการชุมชน

200,000

โครงการปรับข้อมูล
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
กองคลัง งานแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าใน
ชุมชน,โรงเรียน และ
วัด

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน

50,000

โครงการฝึกทักษะด้าน
กีฬา 100,000

โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
พนักงานเทศกิจ

โครงการฝึกอบรมการ
รณรงค์ต่อต้านโรค
เอดส์

30,000

โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 120,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
ชุมชน"จังหวัด
สะอาด"ของเทศบาล
เมืองสัตหีบ

100,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะระดับ
ชุมชน/โรงเรียน

50,000

โครงการประกวด
กิจกรรมชุมชนดีเด่น 100,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะ
กรรมการชุมชน

200,000

โครงการปรับข้อมูล
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
กองคลัง งานแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

40,000 40,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าใน
ชุมชน,โรงเรียน และ
วัด

100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน

50,000

โครงการฝึกทักษะด้าน
กีฬา 100,000

โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
พนักงานเทศกิจ

180,000 180,000

โครงการฝึกอบรมการ
รณรงค์ต่อต้านโรค
เอดส์

30,000

โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบืองต้นให้แก่
ชุมชน หน่วย
งานราชการ และสถาน
ประกอบการ

โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบืองต้นให้แก่
เยาวชนในสถานศึกษา
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

30,000

โครงการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมหน้าบ้านน่า
มอง

100,000

โครงการเมืองสะอาด
คนในชาติมีสุข 100,000

โครงการยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี 30,000

โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่รักและใส่ใจสิง
แวดล้อมชายฝังทะเล

80,000

โครงการเยาวชนวัยใส
ห่างไกลยาเสพติด 30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล วันหยุด
ราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบืองต้นให้แก่
ชุมชน หน่วย
งานราชการ และสถาน
ประกอบการ

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบืองต้นให้แก่
เยาวชนในสถานศึกษา

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

300,000 300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

30,000

โครงการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมหน้าบ้านน่า
มอง

100,000

โครงการเมืองสะอาด
คนในชาติมีสุข 100,000

โครงการยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี 30,000

โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่รักและใส่ใจสิง
แวดล้อมชายฝังทะเล

80,000

โครงการเยาวชนวัยใส
ห่างไกลยาเสพติด 30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล วันหยุด
ราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์วัน
เอดส์โลก 30,000

โครงการวันต่อต้านยา
เสพติดโลก
โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกับหน่วย
งานอืน

80,000

โครงการส่งเสริมการ
ใช้จักรยานในชีวิต
ประจําวัน

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียวในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่เด็กนักเรียน

100,000

โครงการส่งเสริมตรวจ
สุขภาพเบืองต้นแก่
ประชาชนในชุมชน
เขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ จํานวน 15 
ชุมชน

112,500

โครงการส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

250,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนพิการในชุมชน

200,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผู้
นําชุมชน

850,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพือสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน

100,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์วัน
เอดส์โลก 30,000

โครงการวันต่อต้านยา
เสพติดโลก 20,000 20,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกับหน่วย
งานอืน

80,000

โครงการส่งเสริมการ
ใช้จักรยานในชีวิต
ประจําวัน

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียวในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ

50,000 50,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่เด็กนักเรียน

100,000

โครงการส่งเสริมตรวจ
สุขภาพเบืองต้นแก่
ประชาชนในชุมชน
เขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ จํานวน 15 
ชุมชน

112,500

โครงการส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

250,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนพิการในชุมชน

200,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผู้
นําชุมชน

850,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพือสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน

100,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยใน
โรงเรียน

50,000

โครงการส่งเสริม
อนามัยแม่และเด็ก 
และการวางแผนครอบ
ครัว

50,000

โครงการสนับสนุนกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองสัตหีบ

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาอาหาร
กลางวัน

โครงการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับ
เยาวชนและประชาชน

250,000

โครงการเสริมสร้างภูมิ
คุ้มกันให้กับนักเรียน 10,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพร

50,000

โครงการอบรมฟืนฟู
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครสาธารณสุข
เก่า/ใหม่

220,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเทศบาล
เมืองสัตหีบ
โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 500,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข เก่า/ใหม่

600,000

โครงการอบรมและให้
ความรู้ผู้ประกอบการ
ค้า

โครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยใน
โรงเรียน

50,000

โครงการส่งเสริม
อนามัยแม่และเด็ก 
และการวางแผนครอบ
ครัว

50,000

โครงการสนับสนุนกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองสัตหีบ

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาอาหาร
กลางวัน

1,445,700 1,445,700

โครงการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับ
เยาวชนและประชาชน

250,000

โครงการเสริมสร้างภูมิ
คุ้มกันให้กับนักเรียน 10,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพร

50,000

โครงการอบรมฟืนฟู
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครสาธารณสุข
เก่า/ใหม่

220,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเทศบาล
เมืองสัตหีบ

500,000 500,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 500,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข เก่า/ใหม่

600,000

โครงการอบรมและให้
ความรู้ผู้ประกอบการ
ค้า

10,000 10,000

โครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

โครงการอบรม
สุขาภิบาลอาหารให้แก่
ผู้ประกอบการ

50,000

โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ 
สร้างสายใยครอบครัว 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,000 150,000 40,000 265,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000 100,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 235,000 40,000 737,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 60,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 10,000 2,000,000 1,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 520,000 60,000 3,350,000 100,000

วัสดุกีฬา

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000 20,000 155,000 7,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 350,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 401,000

วัสดุก่อสร้าง 700,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 300,000 40,000 50,000

วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 100,000 25,000 7,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 450,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

200,000 200,000

โครงการอบรม
สุขาภิบาลอาหารให้แก่
ผู้ประกอบการ

50,000

โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ 
สร้างสายใยครอบครัว 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 50,000 200,000 778,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 150,000 260,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 230,000 90,000 1,392,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 45,000 240,000 625,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 70,000 20,000 2,114,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,000 400,000 380,000 4,890,000

วัสดุกีฬา 5,000 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 100,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 25,000 40,000 347,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 350,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 4,327,700 4,327,700

วัสดุการเกษตร 10,000 411,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 20,000 5,000 735,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 6,000 25,000 59,000

วัสดุสํานักงาน 110,000 55,000 550,000 1,105,000

วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000 120,000 130,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 40,000 30,000 55,000 257,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 324,000 570,000 1,554,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือตู้สาขา
โทรศัพท์ ภายในสํานัก
งานเทศบาลเมือง
สัตหีบ

จัดซือเก้าอีขาเหล็กบุ
นวมมีพนักพิง
จัดซือเก้าอีสํานักงาน
แบบมีพนักพิง

จัดซือเก้าอีสํานักงาน
แบบมีพนักพิงสูง
จัดซือเครืองดูดฝุ่น 
ขนาด 15 ลิตร

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ ขนาด 13,000 
 บีทียู

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู พร้อมติดตัง
จัดซือเครืองปรับ
อากาศ ขนาด 36,000 
บีทียู  พร้อมติดตัง

จัดซือเครืองสแกนลาย
นิวมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน
จัดซือชุดโซฟา สําหรับ
สํานักงานเทศบาลเมือง
สัตหีบ

จัดซือชุดโต๊ะทํางาน
แบบตัวแอล พร้อมตู้
ลินชัก ตู้ข้าง และเก้าอี

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 10,000

จัดซือโต๊ะทํางาน 
ขนาด 6 ฟุต
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 100,000 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 81,000 121,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือตู้สาขา
โทรศัพท์ ภายในสํานัก
งานเทศบาลเมือง
สัตหีบ

140,000 140,000

จัดซือเก้าอีขาเหล็กบุ
นวมมีพนักพิง 40,000 40,000

จัดซือเก้าอีสํานักงาน
แบบมีพนักพิง 16,500 16,500

จัดซือเก้าอีสํานักงาน
แบบมีพนักพิงสูง 10,000 10,000

จัดซือเครืองดูดฝุ่น 
ขนาด 15 ลิตร 13,000 13,000

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ ขนาด 13,000 
 บีทียู

23,000 23,000

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู พร้อมติดตัง

30,000 30,000

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ ขนาด 36,000 
บีทียู  พร้อมติดตัง

40,000 40,000

จัดซือเครืองสแกนลาย
นิวมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน

18,000 18,000

จัดซือชุดโซฟา สําหรับ
สํานักงานเทศบาลเมือง
สัตหีบ

20,000 20,000

จัดซือชุดโต๊ะทํางาน
แบบตัวแอล พร้อมตู้
ลินชัก ตู้ข้าง และเก้าอี

40,000 40,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 10,000

จัดซือโต๊ะทํางาน 
ขนาด 6 ฟุต 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือโต๊ะเหล็กสํานัก
งาน ขนาด 5 ฟุต

จัดซือถังบรรจุนํา 
ขนาด 2,000 ลิตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที 
2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

30,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที 
2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 
พร้อมอุปกรณ์
จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก(Inkjet 
Printer)
จัดซือเครืองสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA 2,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 2 
ก๊อก

จัดซือตู้เย็น 15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือกล้องวงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ พร้อม
ติดตังภายในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ

จัดซือชุดเครืองผสม
สัญญาณเสียง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือโต๊ะเหล็กสํานัก
งาน ขนาด 5 ฟุต 20,000 20,000

จัดซือถังบรรจุนํา 
ขนาด 2,000 ลิตร 14,000 14,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที 
2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

30,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที 
2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

58,000 60,000 118,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 
พร้อมอุปกรณ์

29,000 29,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

21,000 21,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก(Inkjet 
Printer)

7,900 7,900 15,800

จัดซือเครืองสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA 6,400 8,800 18,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 2 
ก๊อก

15,000 15,000

จัดซือตู้เย็น 15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือกล้องวงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ พร้อม
ติดตังภายในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ

500,000 500,000

จัดซือชุดเครืองผสม
สัญญาณเสียง 15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือชุดลูกข่ายเครือง
รับวิทยุกระจายเสียง
ชนิดไร้สายระบบ 
UHF-FM พร้อมติด
ตัง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 320,000 30,000 480,000 40,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือรถบรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบอัดท้ายชนิด 
6 ล้อ มีปริมาตรความจุ
ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.

2,400,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล 9,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือสายดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
กําแพงกันดิน บริเวณ
ศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาล
เมืองสัตหีบ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณซอย
แยกจากซอยรุ่งโรจน์
แยกซ้าย (บ้าน
ฝรัง)เทศบาลเมือง
สัตหีบ

240,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดบริเวณซอยหมู่
บ้านสามัคคี23

500,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นํา ห้องส้วมบริเวณ
ศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาล
เมืองสัตหีบ

600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือชุดลูกข่ายเครือง
รับวิทยุกระจายเสียง
ชนิดไร้สายระบบ 
UHF-FM พร้อมติด
ตัง

500,000 500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 70,000 750,000 200,000 1,890,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือรถบรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบอัดท้ายชนิด 
6 ล้อ มีปริมาตรความจุ
ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.

2,400,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล 40,000 49,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือสายดับเพลิง 100,000 100,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
กําแพงกันดิน บริเวณ
ศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาล
เมืองสัตหีบ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณซอย
แยกจากซอยรุ่งโรจน์
แยกซ้าย (บ้าน
ฝรัง)เทศบาลเมือง
สัตหีบ

240,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดบริเวณซอยหมู่
บ้านสามัคคี23

500,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นํา ห้องส้วมบริเวณ
ศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาล
เมืองสัตหีบ

600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขยายผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหรือปรับปรุง
ซ่อมแซม ภายในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ

1,200,000

โครงการดาดคลอง
สาธารณประโยชน์
บริเวณลําห้วยในซอย
สัตหีบสุขุมวิท 105 
ช่วงสะพานเทศบาล
เมืองสัตหีบ

100,000

โครงการติดตัง 
Rumble Strips 
บริเวณถนนและซอย
ต่าง ๆในเขตเทศบาล
เมืองสัตหีบ

100,000

โครงการติดตังโคมไฟ
ถนนแบบโคม LED 
ขนาด 100 วัตต์ 
บริเวณถนนเทศบาล 8 
(ถนนควินนิน) 
เทศบาลเมืองสัตหีบ

340,000

โครงการติดตังป้าย
บอกชือซอยในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ
- ป้ายชือซอย  - ป้าย
ชือซอยย่อย  - ฯลฯ 
(เสนอโดยชุมชนทุก
ชุมชน)

100,000

โครงการติดตังไฟฟ้า
ส่องสว่างป้ายบอกชือ
ซอยแบบโคม LED 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณถนนและซอย
ในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

570,590
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขยายผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหรือปรับปรุง
ซ่อมแซม ภายในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ

1,200,000

โครงการดาดคลอง
สาธารณประโยชน์
บริเวณลําห้วยในซอย
สัตหีบสุขุมวิท 105 
ช่วงสะพานเทศบาล
เมืองสัตหีบ

100,000

โครงการติดตัง 
Rumble Strips 
บริเวณถนนและซอย
ต่าง ๆในเขตเทศบาล
เมืองสัตหีบ

100,000

โครงการติดตังโคมไฟ
ถนนแบบโคม LED 
ขนาด 100 วัตต์ 
บริเวณถนนเทศบาล 8 
(ถนนควินนิน) 
เทศบาลเมืองสัตหีบ

340,000

โครงการติดตังป้าย
บอกชือซอยในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ
- ป้ายชือซอย  - ป้าย
ชือซอยย่อย  - ฯลฯ 
(เสนอโดยชุมชนทุก
ชุมชน)

100,000

โครงการติดตังไฟฟ้า
ส่องสว่างป้ายบอกชือ
ซอยแบบโคม LED 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณถนนและซอย
ในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

570,590
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการติดตังไฟฟ้า
สาธารณะแบบเสา
เหล็กกลมปลาย
เรียวFlood Light 
บริเวณวงเวียนหน้า
ธนาทรัพย์
อพาร์ทเมนต์ถนนรอบ
หนองตะเคียน 2 จุด

500,000

โครงการติดตังหลังคา 
Metal Sheetและก่อ
สร้างถนนทางเข้า
อาคาร บริเวณอาคาร
ศูนย์ฝึกอาชีพ หลัง
ธนาคารกสิกรไทย 
เทศบาลเมืองสัตหีบ

130,000

โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิง
คู่ บริเวณเกาะกลาง
ถนนหน้าไปรษณีย์
สัตหีบ ถนนเทศบาล 
10 (ถนนเลียบชาย
ทะเล)เทศบาลเมือง
สัตหีบ

89,000

โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ป้ายประชาสัมพันธ์
บริเวณแยกเตาถ่าน 
เทศบาลเมืองสัตหีบ

76,000

โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าหอพระ
พุทธสิหิงส์และศาลา
อเนกประสงค์หน้าทีว่า
อําเภอสัตหีบ

150,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการจัดซือทีดิน
พร้อมสิงปลูกสร้างเพือ
ปรับปรุงและขยาย
พืนทีการจัดการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรี
ดรุณา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการติดตังไฟฟ้า
สาธารณะแบบเสา
เหล็กกลมปลาย
เรียวFlood Light 
บริเวณวงเวียนหน้า
ธนาทรัพย์
อพาร์ทเมนต์ถนนรอบ
หนองตะเคียน 2 จุด

500,000

โครงการติดตังหลังคา 
Metal Sheetและก่อ
สร้างถนนทางเข้า
อาคาร บริเวณอาคาร
ศูนย์ฝึกอาชีพ หลัง
ธนาคารกสิกรไทย 
เทศบาลเมืองสัตหีบ

130,000

โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิง
คู่ บริเวณเกาะกลาง
ถนนหน้าไปรษณีย์
สัตหีบ ถนนเทศบาล 
10 (ถนนเลียบชาย
ทะเล)เทศบาลเมือง
สัตหีบ

89,000

โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ป้ายประชาสัมพันธ์
บริเวณแยกเตาถ่าน 
เทศบาลเมืองสัตหีบ

76,000

โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าหอพระ
พุทธสิหิงส์และศาลา
อเนกประสงค์หน้าทีว่า
อําเภอสัตหีบ

150,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการจัดซือทีดิน
พร้อมสิงปลูกสร้างเพือ
ปรับปรุงและขยาย
พืนทีการจัดการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรี
ดรุณา

14,000,000 14,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงหลังคาอาคารเอนก
ประสงค์และห้อง
ธุรการ

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมพร้อมปูกระเบือง
ผนังและทาสีอาคาร
เอนกประสงค์
โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมและต่อเติมรางนํา
ฝนรอบอาคารเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมและต่อเติมอ่าง
ล้างจานโรงอาหารของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรี
ดรุณา

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทํา
ความสะอาดท่อระบาย
นําในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

1,000,000

โครงการซ่อมแซมบ่า
รับและฝาบ่อพัก 
บริเวณถนนและซอย 
ในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

1,000,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมผนังกันคลองดาด
คลองและขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์
บริเวณคลอง กม.5

530,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมฝ้าเพดานบริเวณ
ดาดฟ้าทางขึนกอง
วิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองสัตหีบ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงหลังคาอาคารเอนก
ประสงค์และห้อง
ธุรการ

700,000 700,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมพร้อมปูกระเบือง
ผนังและทาสีอาคาร
เอนกประสงค์

400,000 400,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมและต่อเติมรางนํา
ฝนรอบอาคารเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

100,000 100,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมและต่อเติมอ่าง
ล้างจานโรงอาหารของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรี
ดรุณา

100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทํา
ความสะอาดท่อระบาย
นําในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

1,000,000

โครงการซ่อมแซมบ่า
รับและฝาบ่อพัก 
บริเวณถนนและซอย 
ในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

1,000,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมผนังกันคลองดาด
คลองและขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์
บริเวณคลอง กม.5

530,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมฝ้าเพดานบริเวณ
ดาดฟ้าทางขึนกอง
วิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองสัตหีบ

100,000

วันทีพิมพ์ : 27/8/2561  15:45:51 หน้า : 30/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
และเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณ
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 97 
หมู่บ้านเอกธานี

850,000

โครงการปรับปรุงบ้าน
พักข้าราชการหลัง
อําเภอ
โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมระบบบําบัด
นําเสียบริเวณโรงฆ่า
สัตว์ เทศบาลเมือง
สัตหีบ

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 32,990,300 544,000 6,700,300 3,000,000 5,431,800 42,478,810 460,000 6,794,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
และเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณ
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 97 
หมู่บ้านเอกธานี

850,000

โครงการปรับปรุงบ้าน
พักข้าราชการหลัง
อําเภอ

500,000 500,000

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมระบบบําบัด
นําเสียบริเวณโรงฆ่า
สัตว์ เทศบาลเมือง
สัตหีบ

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 130,000 130,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,948,000 310,000 6,258,000

รวม 35,925,500 11,893,500 32,151,290 178,370,000
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ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี



รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายรับจริง

2557 2558 2559

หมวดรายได้

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 0.00 0.00 0.00

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัวไป

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัวไป 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร

ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียรับจํานํา

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียรับจํานํา 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้อืน

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% 0.00 0.00 0.00

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% 0.00 0.00 0.00

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 0.00 0.00 0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่ายจริง

2557 2558 2559

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00



งบกลาง 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00



ประมาณการรายรับทังสิน 18,540,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 12,040,000 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 1,000,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 1,000,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 40,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 40,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคาร
ตังแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560
เป็นเกณฑ์

ดอกเบียรับจํานํา รวม 11,000,000 บาท
ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 11,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานํา ของเดือนตุลาคม 2559
ถึงเดือนกันยายน 2560  เป็นเกณฑ์

รายได้อืน  เป็นเงิน 6,500,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,950,000 บาท
เงินบูรณะท้องถิน  30 เปอร์เซ็นต์ ของกําไรสุทธิ

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,250,000 บาท
เงินทุนดําเนินการ  50  เปอร์เซ็นต์  ของกําไรสุทธิ

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% จํานวน 1,300,000 บาท
เงินรางวัลประจําปี  20 เปอร์เซ็นต์  ของกําไรสุทธิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสัตหีบ

อําเภอ สัตหีบ  จังหวัดชลบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  14,563,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 3,750,000 บาท
งบกลาง รวม 3,750,000 บาท
เงินช่วยเหลือเพือพัฒนาท้องถินเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 150,000 บาท
ค่าเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถินกรณีพิเศษ              
ตังไว้         150,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยดอกเบียเงินยืมเงินสะสมให้แก่เทศบาลเมืองสัตหีบ

ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียเงินกู้เบิกเกินบัญชี               
ตังไว้     3,000,000     บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 200,000 บาท
ค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการของพนักงานกําหนดในอัตรา2%  
ของรายได้จริงปีทีผ่านมา  ตังไว้  200,000  บาท  
เพือจัดส่งไปยังสํานักงาน จ.ส.ท.
เป็นเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการ
เป็นพนักงานสถานะนานุบาลทีเกษียณอายุราชการ              

ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้ให้กับกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (ก.บ.ท.)

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,100,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,100,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,000 บาท
เพือสําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
สําหรับพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสัตหีบ       
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนการพาณิชย์    
งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมเงินประจําตําแหน่ง
ผู้จัดการสถานธนานุบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล       
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสัตหีบ

อําเภอ สัตหีบ   จังหวัดชลบุรี
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,149,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,280,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาลทีทําการโอน(ย้าย) 
มาจากทีอืน   และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน          
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้             
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานสถานธนานุบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 170,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการ
สถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าทีแทนผู้ตรวจการฯ                         
จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจสอบทรัพย์รับจํานํา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์                         
งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าอาหาร จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการ
ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลและเจ้าหน้าทีของเทศบาล          
ทีมาปฏิบัติหน้าทีแทนในสถานธนานุบาล ตามคําสังของเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการสถานธนานุบาล                         

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้พนักงานสถานธนานุบาล 
ทีได้รับค่าจ้างสูงสุดของตําแหน่ง 2-4 %           
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้กับพนักงานสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้                        ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนา
นุบาล

ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียเลียงในวันจําหน่ายทรัพย์หลุด
ให้กับเจ้าหน้าทีในวันจําหน่ายทรัพย์หลุด                        
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 240,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
ตามระเบียบสํานักงาน  จ.ส.ท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
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ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสําหรับนายกเทศมนตรี  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าใช้สอย รวม 462,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 274,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําของใช้ และโฆษณาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
สําหรับสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าเช่าอาคาร จํานวน 180,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารของทีทําการสถานธนานุบาล 
เดือนละ 15,000 บาท 12 เดือน  ให้กับผู้ให้เช่า  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใบอนุญาต ตังโรงรับจํานํา
ในปี พ.ศ. 2561 ให้กับผู้ออกใบอนุญาต  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าธรรมเนียมอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ
ของสถานธนานุบาล เช่น การโอนเงิน การกู้เงิน 
และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าประกันทรัพย์สินให้กับ   
บริษัทประกันภัย ประจําปี 2561    
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์                            
งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าวารสาร จํานวน 3,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ  
ทีเกียวกับงานสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์                                 
งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีของสถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 3,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาตรวจเยียมและพิธีการต่าง ๆ  
ของสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 55,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 55,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการของพนักงานสถานธนานุบาล 
และผู้ทีมาปฏิบัติหน้าทีแทนพนักงานสถานธนานุบาล
และอืน ๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 130,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย
ของสํานักงาน เช่นเครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ 
เครืองปรับอากาศและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 
ของสถานนุบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้                    
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินอืน
และทรัพย์หลุดจํานําเป็นกรรมสิทธิรอการจําหน่าย
ให้อยู่ในสภาพพร้อมการประมูลจําหน่าย 
ได้ของสถานธนานุบาลทีไม่มีงบเบิกจ่าย
ในประเภทอืนทีตังไว้แล้ว  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างอืน ๆ จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
เช่น หลังคา ตัวอาคาร สิงก่อสร้างในสํานักงาน
สถานธนานุบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของสถานธนานุบาล  
เช่น  ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์  กระดาษต่อเนือง   
และค่าวัสดุอืน ๆ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี            
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์    
งานกิจการสถานธนานุบาล
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเกียวกับงานบ้านงานครัว
ของสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้                              
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์    
งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์
เกียวกับงานสถานธนานุบาล เช่น ไม้อัด ไม้ 
ตะปู ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  
เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับหมึก 
สายอุปกรณ์  แป้นพิมพ์ เมนบอร์ดฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 192,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์                    
งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 7,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาของสถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ต
และสือสาร อืนๆ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ไปรษณีย์โทรเลข ธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร     
ของสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 6,564,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 6,564,000 บาท
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,250,000 บาท
สําหรับจ่ายสมทบเข้าเป็นทุนหมุนเวียนของ
สถานธนานุบาล 50%   ตังจ่ายจากเงินกําไรสุทธิ  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
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ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 64,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ
ของสถานธนานุบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองสัตหีบ  ให้กับระดับจังหวัด 1.0  
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ร้อยละ 7.5  
พนักงานสถานธนานุบาล ร้อยละ 10  
และสํานักงาน จ.ส.ท. ร้อยละ 1.5          
ตังจ่ายจากเงินกําไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,950,000 บาท
สําหรับจ่ายบูรณะท้องถินให้กับเทศบาล 30%   
ตังจ่ายจากเงินกําไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์    
งานกิจการสถานธนานุบาล
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