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ค ำแถลงงบประมำณ

ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลเมืองสตัหีบ

1.1.1 เงนิฝำกธนำคำร จ ำนวน 457,477,477.90 บำท

1.1.2 เงนิสะสม จ ำนวน 305,702,487.91 บำท

1.1.3 เงนิทุนส ำรองเงนิสะสม จ ำนวน 82,386,851.95 บำท

              บดัน้ีถงึเวลำทีค่ณะผูบ้รหิำรของเทศบำลเมอืงสตัหบี จะไดเ้สนอรำ่งเทศบญัญตั ิงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีตอ่สภำเทศบำลเมอืงสตัหบี

อกีคร ัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกำสน้ี คณะผูบ้รหิำรเทศบำลเมอืงสตัหบีจงึขอช้ีแจงใหท้ำ่นประธำนและสมำชกิทุกทำ่นไดท้รำบถงึสถำนะกำรคลงั

ตลอดจนหลกักำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนนิกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดงัตอ่ไปน้ี

1. สถำนะกำรคลงั

1.1 งบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ วนัที ่1 สงิหำคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถำนะกำรเงนิ ดงัน้ี

2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2561 ณ วนัที ่1 สงิหำคม พ.ศ.2561

(1) รำยรบัจรงิ จ ำนวน 170,811,046.89 บำท ประกอบดว้ย

หมวดภำษีอำกร 12,493,192.02 บำท

1.1.4 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจำ่ย จ ำนวน 3 โครงกำร รวม 1,021,800.00 บำท

1.1.5 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั จ ำนวน 19 โครงกำร รวม 31,125,888.00 บำท

1.2 เงนิกูค้งคำ้ง จ ำนวน 0.00 บำท

หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 บำท

หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด 59,380.00 บำท

หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต 2,689,467.30 บำท

หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ 3,226,351.13 บำท

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท

หมวดรำยไดจ้ำกทุน 411,000.00 บำท

หมวดภำษีจดัสรร 98,804,521.44 บำท

(3) รำยจำ่ยจรงิ จ ำนวน 96,698,166.65 บำท ประกอบดว้ย

งบกลำง 23,856,796.74 บำท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 53,127,135.00 บำท

งบลงทุน 4,073,219.44 บำท

งบรำยจำ่ยอืน่ 0.00 บำท

งบบคุลำกร 39,852,590.00 บำท

งบด ำเนนิงำน 22,527,560.47 บำท

(5) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

(6) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิทุนส ำรองเงนิสะสม จ ำนวน 0.00 บำท

(7) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิกู ้จ ำนวน 0.00 บำท

งบเงนิอดุหนุน 6,388,000.00 บำท

(4) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท

รำยรบัจรงิ 9,595,263.16 บำท

3. งบเฉพำะกำร

ประเภทกจิกำรสถำนธนำนุบำล   กจิกำรสถำนธนำนุบำล

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่1 สงิหำคม พ.ศ.2561

ก ำไรสะสม 5,408,087.14 บำท

รำยจำ่ยจรงิ 2,599,832.16 บำท

ทุนส ำรองเงนิสะสม 0.00 บำท

เงนิสะสม 0.00 บำท

ยืมเงนิสะสมจำกเทศบำล 9,918,228.00 บำท

กูเ้งนิจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อืน่ๆ 38,912,186.70 บำท

ทรพัย์รบัจ ำน ำ 267,144,170.00 บำท

เงนิฝำกธนำคำร 210,946.52 บำท



รายรบัจรงิ ปี  2560
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ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงสตัหีบ

อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบรีุ

ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 11,040,000.00 11,860,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 2,843,000.00 2,865,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 2,808,129.00 2,813,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,500,000.00 1,500,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 69,000.00 69,000.00

หมวดรายไดจ้ากทุน 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จดัเก็บเอง 18,270,129.00 19,117,000.00

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 102,860,000.00 110,980,000.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กปกครอง

ส่วนท้องถิน่
102,860,000.00 110,980,000.00

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 57,239,871.00 60,679,400.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่
57,239,871.00 60,679,400.00

รวม 178,370,000.00 190,776,400.00



รายจ่ายจรงิปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

งบกลาง 26,166,067.00 32,990,300.00 34,966,450.00

งบบคุลากร 49,185,308.00 59,257,910.00 65,173,070.00

งบด าเนนิงาน 29,119,287.33 49,397,900.00 48,611,680.00

งบลงทุน 32,883,980.55 30,335,890.00 35,009,600.00

งบเงนิอดุหนุน 6,023,614.32 6,388,000.00 7,015,600.00

143,378,257.20 178,370,000.00 190,776,400.00

143,378,257.20 178,370,000.00 190,776,400.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ



2558 2559 2560

หมวดรายได้

รายรบังบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายรบัจรงิ

คา่ขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

ก าไรจ าหน่ายทรพัย์หลุด

ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัย์หลุด 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย้ 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร

เงนิช่วยเหลือจากงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป

เงนิช่วยเหลือจากงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร 0.00 0.00 0.00

คา่ธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย้รบัจ าน า 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย้รบัจ าน า

คา่ขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

รายไดเ้บ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

รายไดเ้บ็ดเตล็ด

คา่ขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

ทุนด าเนนิการของสถานธนานุบาล 50% 0.00 0.00 0.00

บ าเหน็จรางวลั รอ้ยละ 20 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้อืน่

เงนิท านุบ ารุงทอ้งถิน่ 30% 0.00 0.00 0.00

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่ายจรงิ

2558 2559 2560

รวมรายรบั 0.00 0.00 0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

งบลงทุน 0.00 0.00 0

งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0

งบบคุลากร 0.00 0.00 0

งบด าเนนิงาน 0.00 0.00 0

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00

งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0

งบกลาง 0.00 0.00 0



บนัทกึหลกัการและเหตุผล

ประกอบรา่งเทศบญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ เทศบาลเมอืงสตัหีบ

อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบรีุ

ด้าน ยอดรวม

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 37,789,690

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 12,636,120

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 21,942,440

แผนงานสาธารณสขุ 10,514,400

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 460,000

แผนงานเคหะและชุมชน 56,168,600

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 5,461,800

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 3,100,000

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานงบกลาง 34,966,450

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 190,776,400

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 7,393,900

แผนงานการพาณิชย์ 343,000

ด้านการด าเนินงานอืน่



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลเมืองสัตหีบ 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
 3.  เพ่ือให้การบรหิารงานด้านการจัดเก็บสถิติ  ข้อมูล  ตลอดจนการวางแผนพัฒนาเทศบาลด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
 4.  เพ่ือให้การบรหิารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
 5.  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านงานทะเบียนราษฎรด าเนินไปอยา่งถูกต้อง  สามารถอ านวยความสะดวกและ
รักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชน 
 6.  เพ่ือตรวจสอบการบรหิารงานองค์กร  และงานด้านอ่ืนๆ เปน็ไปอย่างถูกต้อง 
 7.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารงานทั่วไปของกองคลัง  กองวิชาการและแผนงาน  เป็นไปด้วยดีและมี
ประสิทธภิาพ 
 8.  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการวางแผนและติดตามการประเมินผลงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านกฎหมาย  ระเบียบฯ ข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 
 10.  เพ่ือให้การด าเนนิงานที่เกีย่วกับการจดัท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของเทศบาลด าเนนิ
ไปอย่างถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบฯ  รวมทั้งวิเคราะห์  ประเมินผลงบประมาณและความส าเร็จของโครงการที่ได้
ด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 11.  เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร  เสรมิสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งเปน็สื่อกลาง
ระหว่างประชาชนกับเทศบาล 
 12.  เพ่ือให้การบรหิารการเงิน  การพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาลเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
 13.  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนรายได้  ภาษีอากรและค่าธรรมเนยีมประเภทต่างๆ  ของเทศบาล 
 14.  เพ่ือให้ข้อมูลด้านแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลมีความถูกต้องและเป็นปจัจุบัน 
 
งานที่ท า 
 1.  ด าเนินงานด้านธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารบุคคล  บรรจุ  แต่งตั้ง  โอนย้าย   
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  การพัฒนาบุคลากร  งานทะเบียนประวัติรวมทั้งการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 2.  ปฏิบัติงานด้านการรับรอง  งานรัฐพิธีต่างๆ  และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ 



 3.  จัดท าทะเบียนราษฎรตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรและให้บริการด้านงานทะเบียน
ราษฎรทุกประเภทแก่ประชาชน 
 4.  จัดท าบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประสานงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ   
 5.  ด าเนินงานด้านการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชน 
 6.  บริหารงานบุคคล  ส่งเสริมการด าเนินงานทั่วไปภายในกองคลัง และกองวิชาการและแผนงาน 
 7.  ด าเนินงานการตรวจสอบปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวข้องการบริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุ
และทรัพย์สิน  การบริหารงานด้านอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชีการวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอ  และ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์กร  รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 8.  จัดท าและติดตามการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล วิเคราะห์ปัญหารายงาน
และให้บริการด้านข้อมูลของเทศบาล 
 9.  ร่างและพิจารณาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ ข้อบังคับ นิติกรรม  และวินิจฉัยข้อกฎหมายต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของเทศบาล 
 10.  ด าเนินงานด้านคดีความ  สอบสวน  ด าเนินการเก่ียวกับวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
 11.  จัดเตรียมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  วิเคราะห์  ติดตามและประเมินผล
งบประมาณโครงการต่างๆ  ของเทศบาล 
 12.  เผยแพร่ข่าวสาร  รายงานความคิดเห็น  ความต้องการของประชาชนและพัฒนาการส่งเสริม        
การท่องเที่ยว 
 13.  ตรวจสอบหลักฐานความถูกต้องเก่ียวกับระบบการเงินของเทศบาลรวมทั้งจัดหา   
จัดซื้อ  เบิกจ่าย  และเก็บรักษาพัสดุ 
 14. ควบคุมรักษาทรัพย์สินของเทศบาล 
 15.  จัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  รวมทั้งเร่งรัดหนี้สิน 
 16.  วางแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ 
 17.  ส ารวจข้อมูลภาคสนาม  จดัท าและปรับข้อมูลแผนทีภ่าษี  ทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ฯลฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  1.  ส านักปลัดเทศบาล  งบประมาณ  22,624,670     บาท 
  2.  กองวิชาการและแผนงาน งบประมาณ   7,063,400 บาท 
  3.  กองคลัง   งบประมาณ   8,101,620 บาท 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

เทศบาลเมืองสัตหีบ 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล 
 2. เพ่ือให้การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เทศบัญญัติ  ระเบียบข้อบังคับเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 
 3.  เพ่ือให้การด าเนินงานตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
 4. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบข้องบังคับและค าสั่ง
ที่เก่ียวข้องกับเทศบาล 
 5. เพ่ือบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 6. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในสวัสดิการชีวิตและทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชน 
 7.  เพ่ือให้การด าเนินงานวางแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.  เพื่อให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางราชการ 
 9.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
 10.เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 11.เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเบื้องต้นในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยแก่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 12.เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว  ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 13.เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน  มีความรู้  ความช านาญในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ใน
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 
งานที่ท า 
 1.  ด าเนินการร้องทุกข์  ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสาธารณสุข 
 2.  จับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ 
 3.  ตรวจสอบและควบคุมการประกอบการค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข 
 4.  พิจารณาค าร้องหรือค าขอเกี่ยวกับการโฆษณา 
 5.  ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการร้องเรียน 
 6.  ศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะ  วางแผน  หรือจัดท าโครงการที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงของ
ชาติ 



 7.  ประสานงานกับจังหวัด  อ าเภอและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง 
 8.  ด าเนินงานและปฏิบัติตามแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 9.  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 10.  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยให้มีความเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ในความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไป 
 11.  ฝึกอบรม  จัดตั้ง  ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นประจ าทุกปี 
 12.  จัดหาครุภัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
 13.  ด าเนินงานฝึกอบรมยุวอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัยเป็นประจ าทุกปี 
 14.  จัดพิมพ์แผ่นพับเพ่ือเผยแพร่หลักเบื้องต้นในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 15.  จัดท าสติกเกอร์พร้อมเบอร์โทรศัพท์และจัดท าป้ายผ้าเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
เตือนเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 
 16.  จัดการและควบคุมการใช้วิทยุสื่อสารที่มีความปลอดภัยขณะติดต่อสื่อสารในระหว่างที่ปฏิบัติงาน
ในสถานที่ที่มีวัตถุไวไฟและน้ าท่วม พร้อมทั้งก าหนดนามเรียกขานของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล 
 17.  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
 

ฯลฯ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  ส านักปลัดเทศบาล  งบประมาณ 12,636,120 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

เทศบาลเมืองสัตหีบ 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปของกองการศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบโรงเรียนในความรับผิดชอบของเทศบาลสามารถให้บริการที่มี
คุณภาพแก่เด็กและเยาวชนได้อย่างทั่วถึง 
 3.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 4.  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ  วิชาชีพและความรู้อ่ืนๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 5.  เพื่อแนะน าป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาและด้านอ่ืนๆ  แก่เด็กและเยาวชนทั่วไป 
 
งานที่ท า 
 1.  บริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรภายในกองการศึกษา 
 2.  ส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร ประเมินผลทางการศึกษา 
 3.  เผยแพร่ฝึกอบรมและแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ 
 4.  บริหารและประสานงานด้านวิชาการและให้บริการทางการศึกษา 
 5.  ปฏิบัติงานที่เก่ียวเนื่องกับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา 
 6.  ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักเรียนและความสัมพันธ์กับชุมชน 
 7.  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  ส ารวจเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์และให้การศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา 
 8.  งานกิจการศูนย์เยาวชน 

ฯลฯ 
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.   กองการศึกษา   งบประมาณ 21,942,440 บาท 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

เทศบาลเมืองสัตหีบ 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้บริการด้านสาธารณสขุต่างๆ  ในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถให้บริการ

ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
2.  เพ่ือให้บริการด้านการส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีสุขภาพที่แข็งแรง

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
3.  เพ่ือวิจัย  วางแผน  ประชาสมัพันธ์และส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข 
4.  เพ่ือให้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ประชาชนได้รับการ

สร้างเสริมภูมิคุมกันโรคอย่างทั่วถึง 
5.  เพ่ือการควบคุมสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดปัญหาการเกิด

มลภาวะ   และการแพร่ระบาดของโรค 
 

งานที่ท า 
1. บริหารงานบุคคลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2.  วางแผนการให้บริการและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนในเขตเทศบาลให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
3.  ติดตาม  ประเมินผลด้านสาธารณสุข  นิเทศการปฏิบัติงาน  เพ่ือปรับปรุง  แก้ไขและหาแนวทางในการ

ปฏิบัติงานที่เหมาะสม  พร้อมทั้งวางแผนการแก้ปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว 
4.  อบรม  ให้ความรู้และส่งเสรมิการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
5.  ปฏิบัติงานด้านสุขศึกษา  การให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงโดยการ

อบรมให้ความรู้  จัดท าเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้รายบุคคลและกลุ่ม 
6.  ปฏิบัติงานด้านงานโภชนาการและอนามัยโรงเรียน 
7.   ควบคุมและก าจัดแมลงและพาหนะน าโรค  โดยการอบรมให้ความรู้  การรณรงค์  การก าจัดแหล่ง

เพาะพันธุ์  การพ่นสารเคมีเพ่ือก าจัด 
8.  ป้องกันการติดยาและสารเสพติด  โดยการรณรงค์  การอบรมให้ความรู้  การฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดสาร

เสพติดแก่เด็กนักเรียน  เยาวชน  และประชาชน 
9.  ควบคุมและตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการจ าหน่ายอาหารพร้อม

ทั้งการปรับปรุงให้ได้มาตราฐานทางด้านการสุขาภิบาล 
10. ควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการป้องกันการเกิดเหตุร าคาญแก่ประชาชน 



11. ป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะที่ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือ
ผลกระทบ 

12. รักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการเฝ้าระวังและตรวจสอบ  ควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล  ทั้งทางด้านอากาศ  เสียง  ฝุ่นละออง  และสารมลพิษต่างๆ 

ฯลฯ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 10,514,400        บาท        

 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ  พ. ศ. 2562 

เทศบาลเมืองสัตหีบ 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
 2.  เพ่ือให้ประชาชนมีชวีิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
งานทีท่ า 
 1.  ท าการส ารวจชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  ชว่ยเหลือชมุชนในด้านต่างๆ 
 2.  พัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  การศึกษา  การอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 3.  การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  คนชรา  คนพิการและผูป้ระสบภัยพิบัติต่างๆ 

ฯลฯ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  กองสวัสดิการสังคม  งบประมาณ 460,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลเมืองสัตหีบ 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลและงานบริหารงานทั่วไปภายในกองช่างและงานด้านการรักษาความ
สะอาดด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการส ารวจ  ออกแบบด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 3. เพ่ือให้การบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค-สาธารณูปการอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของงานใดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือจัดให้มีการควบคุม  ดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ส าหรับบริการประชาชนในเขต
เทศบาล 
 5. เพ่ือจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะให้เขตเทศบาลอย่างทั่วถึง 
 6. เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 
 7. เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงาน  และการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่
จัดท าไว้เป็นไปด้วยดีและประสบผลส าเร็จ 
 8. เพ่ือบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร  สถานที่บ าบัดน้ าเสีย  ท่อน้ าเสียให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีไม่
เกิดมลภาวะแวดล้อม  ก่อเหตุร าคาญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
 9. เพ่ือให้การบริการด้านการรักษาความสะอาด  การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ท า 
 1. บริหารงานบุคคล  งานธุรการและสารบรรณภายในกองช่าง 
 2. งานค านวณด้านวิศวกรรม  ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  ประมาณราคา
ก่อสร้างและตรวจสอบวัตถุก่อสร้าง 
 3. ประสานงานกับงานสาธารณูปโภคในชุมชนและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณูปโภค 
 4. ก่อสร้าง  ตรวจสอบและซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน  ทางเข้าและสะพาน 
 5. จัดและตกแต่งอาคารสถานที่  ดูแล  บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ  ต้นไม้และพันธุ์ไม้  จัดท าเรือนเพาะ
ช าและขยายพันธุ์ไม้ 
 6. ติดตั้ง  บ ารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 7. ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 



 8. จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและแผนสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุด้านการ
ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือหาแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง 

9. ดูแลการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์  เครื่องจักรกล  อาคาร-สถานที่บ าบัดน้ าเสีย               
ท่อระบายน้ า  ท่อน้ าเสีย  ท่อระบายน้ าโสโครก  ท่อน้ าทิ้งตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เกี่ยวกับระบบการ
บ าบัดน้ าเสีย  งานท าความสะอาด  ล้าง  ลอกท่อ  รางระบายน้ าเสีย และที่สาธารณะ  เก็บรวบรวม  ขนถ่าย
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ฯลฯ 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1. กองช่าง    งบประมาณ 34,322,600   บาท 
 2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณ 21,846,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลเมืองสัตหีบ 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 2. เพ่ือรณรงค์กิจกรรมที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
 
งานที่ท า 
 1. ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย  ผู้ประสบภัย  และคนชรา 
 2. จัดเวทีประชาคมเคลื่อนที่ 

ฯลฯ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1. กองสวัสดิการสังคม  งบประมาณ 5,461,800     บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลเมืองสัตหีบ 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ 
 
งานที่ท า 
 1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญต่างๆ 
 2. ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ฯลฯ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1. กองการศึกษา    งบประมาณ 3,100,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลเมืองสัตหีบ 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปภายในกองช่างด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดหา  ควบคุม  ซ่อมบ ารุงและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
ต่างๆรวมทั้งยานพาหนะของกองช่าง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้การควบคุมการก่อสร้างอาคารและการใช้ประโยชน์ของที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเกี่ยวกับงานแบบแผนและก่อสร้างของกองช่างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
 6. เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวข้องตามท่ีจัดท าไว้และติดตามผลการด าเนิน
โครงการเป็นไปด้วยดีและประสบผลส าเร็จ 
 
งานที่ท า 
 1. งานบริหารงานบุคคล  งานธุรการและงานสารบรรณในกองช่าง 
 2. ส ารวจข้อมูล  วางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
 3. ควบคุมดูแลด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ 
 4. ตรวจสอบ  ซ่อมบ ารุงและปฏิบัติงานกระบวนการเดินเครื่องจักรกลต่างๆรวมทั้งยานพาหนะที่ใช้ใน
งานของกองช่าง  พร้อมทั้งดูแลด้านงานพัสดุ  อุปกรณ์อะไหล่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
 5. ควบคุมการใช้ยานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 6. ออกแบบ  ควบคุมการรื้อถอนและการก่อสร้างอาคารทางด้านสถาปัตยกรรม 
 7. ควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ 
 8. จัดท าผังเมืองเฉพาะและผังเมืองรวมพร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัดรวมถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท้ังทางบกและทางน้ า 

ฯลฯ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1. กองช่าง   งบประมาณ 7,393,900          บาท 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลเมืองสัตหีบ 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการพาณิชย์ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไปของโรงงานฆ่าสัตว์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือควบคุมการฆ่า  การจ าหน่ายเนื้อสัตว์  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานทีท่ า 
 1. ควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ที่ผิดกฎหมาย 
 2. ควบคุมและป้องกันการลักลอบฆ่าสัตว์ที่ผิดกฎหมาย 
 3. ป้องกันโรคติดต่อตลอดจนอันตราย  หรือเหตุร าคาญจากสัตว์ 
 4. ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ฯลฯ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 343,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลเมืองสัตหีบ 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2. เพ่ือให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  เอกชนและองค์กรอ่ืนใดเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก 
 4. ตั้งเงินส ารองจ่ายไว้ใช้งานในกิจการที่ไม่สามารถคาดการไว้ล่วงหน้า 
 5. บริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ฯลฯ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1. ส านักปลัดเทศบาล   งบประมาณ 34,966,450    บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14,848,470 5,757,720 24,405,690

6,154,560 0 6,154,560

8,693,910 5,757,720 18,251,130

6,260,200 1,261,000 9,173,200

633,300 310,000 1,050,300

4,026,900 420,000 5,656,900

820,000 505,000 1,510,000

780,000 26,000 956,000

1,076,000 1,082,900 3,770,800

1,076,000 1,082,900 3,770,800

440,000 0 440,000

440,000 0 440,000

22,624,670 8,101,620 37,789,690                                             รวม 7,063,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมอืงสตัหีบ

อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบรีุ

    คา่ครุภณัฑ์ 1,611,900

งบเงนิอุดหนุน 0

    เงนิอดุหนุน 0

    คา่วสัดุ 185,000

    คา่สาธารณูปโภค 150,000

งบลงทุน 1,611,900

งบด าเนินงาน 1,652,000

    คา่ตอบแทน 107,000

    คา่ใช้สอย 1,210,000

งบบุคลากร 3,799,500

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,799,500

รวมงบ

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งาน

งานบรหิารท ั่วไป งานวางแผนสถติแิละวชิาการ งานบรหิารงานคลงั



4,333,280 7,944,620

4,333,280 7,944,620

941,000 3,420,000

120,000 130,000

160,000 1,330,000

461,000 1,586,000

200,000 374,000

811,500 1,271,500

811,500 1,271,500

6,085,780 12,636,120

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน

งานเทศกจิ
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคีภยั
รวมงบ

1,125,000

งบบุคลากร 3,611,340

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,611,340

งบด าเนินงาน 2,479,000

                                             รวม 6,550,340

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมอืงสตัหีบ

อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบรีุ

    คา่สาธารณูปโภค 174,000

งบลงทุน 460,000

    คา่ครุภณัฑ์ 460,000

    คา่ตอบแทน 10,000

    คา่ใช้สอย 1,170,000

    คา่วสัดุ



7,068,560 0 7,068,560

7,068,560 0 7,068,560

559,400 400,000 8,326,180

138,000 0 138,000

101,400 400,000 2,956,180

310,000 0 4,962,000

10,000 0 270,000

85,000 0 272,100

85,000 0 272,100

0 0 6,275,600

0 0 6,275,600

7,712,960 400,000 21,942,440

รวมงบ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมอืงสตัหีบ

อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบรีุ

แผนงานการศกึษา

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา

งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศกึษา
งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 7,366,780

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 2,454,780

    คา่วสัดุ 4,652,000

    คา่สาธารณูปโภค 260,000

งบลงทุน 187,100

    คา่ครุภณัฑ์ 187,100

งบเงนิอุดหนุน 6,275,600

    เงนิอดุหนุน 6,275,600

                                             รวม 13,829,480



4,584,000 0 0 4,584,000

4,584,000 0 0 4,584,000

416,000 762,000 30,000 3,508,000

75,000 0 0 75,000

82,000 400,000 30,000 2,812,000

259,000 362,000 0 621,000

122,400 0 2,000,000 2,122,400

122,400 0 2,000,000 2,122,400

0 300,000 0 300,000

0 300,000 0 300,000

5,122,400 1,062,000 2,030,000 10,514,400

งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข รวมงบ

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสุข
งานโรงพยาบาล

งานบรกิารสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอืน่

2,300,000

    คา่วสัดุ 0

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 2,300,000

    เงนิอดุหนุน 0

                                             รวม 2,300,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมอืงสตัหีบ

อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบรีุ

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

งบเงนิอุดหนุน 0

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย



460,000

460,000

460,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมอืงสตัหีบ

อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบรีุ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งาน
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์
รวมงบ

งบด าเนินงาน 460,000

    คา่ใช้สอย 460,000

                                             รวม 460,000



5,976,800 7,920,000 14,747,800

5,976,800 7,920,000 14,747,800

2,657,000 11,426,000 14,815,000

112,000 1,805,000 1,917,000

215,000 5,900,000 6,155,000

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

24,005,800 2,500,000 26,605,800

733,000 2,500,000 3,333,000

23,272,800 0 23,272,800

32,639,600 21,846,000 56,168,600

รวมงบ

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่

ปฏกิูล

692,000

งบบุคลากร 851,000

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 851,000

งบด าเนินงาน 732,000

                                             รวม 1,683,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมอืงสตัหีบ

อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบรีุ

งบลงทุน 100,000

    คา่ครุภณัฑ์ 100,000

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 40,000

    คา่วสัดุ



2,650,000 2,650,000

2,650,000 2,650,000

639,300 2,719,300

147,000 147,000

215,300 2,295,300

240,000 240,000

37,000 37,000

92,500 92,500

92,500 92,500

3,381,800 5,461,800

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้ง

ความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน
รวมงบ

0

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 2,080,000

                                             รวม 2,080,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมอืงสตัหีบ

อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบรีุ

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 2,080,000

    คา่วสัดุ



1,230,000 3,100,000

1,230,000 3,100,000

1,230,000 3,100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมอืงสตัหีบ

อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบรีุ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน

งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ รวมงบ

งบด าเนินงาน 1,870,000

    คา่ใช้สอย 1,870,000

                                             รวม 1,870,000



2,807,400 3,528,400

2,807,400 3,528,400

481,000 2,991,000

76,000 376,000

65,000 225,000

340,000 1,905,000

0 485,000

104,300 874,500

104,300 874,500

3,392,700 7,393,900

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

อุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวมงบ

1,565,000

งบบุคลากร 721,000

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 721,000

งบด าเนินงาน 2,510,000

                                             รวม 4,001,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมอืงสตัหีบ

อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบรีุ

    คา่สาธารณูปโภค 485,000

งบลงทุน 770,200

    คา่ครุภณัฑ์ 770,200

    คา่ตอบแทน 300,000

    คา่ใช้สอย 160,000

    คา่วสัดุ



244,000

244,000

99,000

81,000

6,000

2,000

10,000

343,000

    คา่สาธารณูปโภค 10,000

                                             รวม 343,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมอืงสตัหีบ

อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบรีุ

    คา่ตอบแทน 81,000

    คา่ใช้สอย 6,000

    คา่วสัดุ 2,000

งบบุคลากร 244,000

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 244,000

งบด าเนินงาน 99,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน

งานโรงฆ่าสตัว์ รวมงบ



34,966,450

34,966,450

34,966,450

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมอืงสตัหีบ

อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบรีุ

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 34,966,450

    งบกลาง 34,966,450

                                             รวม 34,966,450



ยอดรวม

37,789,690

12,636,120

21,942,440

10,514,400

460,000

56,168,600

5,461,800

3,100,000

7,393,900

343,000

34,966,450

190,776,400

เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสตัหีบ

อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบุรี

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัิ

เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จงึตราเทศบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมอืงสตัหบี และโดยอนุมตัขิองผูว้า่ราชการ

จงัหวดัชลบรีุ

ขอ้ 1. เทศบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ้ 2. เทศบญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 205,542,900 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็นจ านวน

รวมท ัง้สิน้ 190,776,400 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

แผนงาน

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา

แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการพาณิชย์

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้



ยอดรวม

4,156,200

2,090,000

1,886,600

70,000

6,563,700

14,766,500

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 14,766,500 บาท ดงัน้ี

งบ

งบกลาง

งบบคุลากร

งบด าเนนิงาน

งบลงทุน

งบรายจา่ยอืน่

รวมรายจ่าย

ขอ้ 6. ใหน้ายกเทศมนตรีเมอืงสตัหบีปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิ

จา่ยเงนิของเทศบาลเมอืง

ขอ้ 7. ใหน้ายกเทศมนตรีเมอืงสตัหบีมหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

ประกาศ ณ วนัที ่........19........กนัยายน....พ.ศ...2561........

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

(นายณรงค์ บญุบรรเจดิศรี)

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเมอืงสตัหบี

อนุมตั/ิเห็นชอบ

(นายภคัรธรณ์ เทียนไชย)

ต าแหน่ง ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบรีุ

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



ปี 2559 ปี 2560

8,997,560.02 9,280,653.00 5.68

162,231.50 276,318.90 16.67

2,633,074.00 2,299,914.00 20.53

184,360.00 173,586.00 -50.00

11,977,225.52 12,030,471.90

275,790.00 260,091.00 -50.00

55,233.00 52,047.00 -50.00

4,277.70 4,743.30 0.00

0.00 0.00 0.00

56,260.00 114,552.00 1.82

2,009,560.00 2,077,080.00 5.88

50,700.00 72,300.00 14.29

59,100.00 48,500.00 16.00

41,750.00 39,000.00 0.00

215,750.00 354,050.00 19.05

2,950.00 1,050.00 0.00
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ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงสตัหีบ

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อ าเภอ สตัหีบ  จงัหวดัชลบรีุ

 

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 8,630,549.58 8,800,000.00 % 9,300,000.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษีป้าย 1,913,240.00 1,900,000.00 % 2,290,000.00

     ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 162,507.95 150,000.00 % 175,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 10,900,131.53 11,040,000.00 11,860,000.00

     อากรการฆา่สตัว์ 193,834.00 190,000.00 % 95,000.00

     คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์ 290,079.00 300,000.00 % 150,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 6,421.40 5,000.00 % 5,000.00

     คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ 58,083.00 60,000.00 % 30,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 17,850.00 55,000.00 % 56,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 0.00 1,000.00 % 1,000.00

     คา่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิง่ปฏกิูล 96,400.00 70,000.00 % 80,000.00

     คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 1,797,660.00 1,700,000.00 % 1,800,000.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร 43,000.00 40,000.00 % 40,000.00

     คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจง้สถานที่

จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
52,600.00 50,000.00 % 58,000.00

     คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายรกัษาความสะอาดและความเป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง
0.00 3,000.00 % 3,000.00

     คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 216,400.00 210,000.00 % 250,000.00
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144,643.00 405,205.00 0.00

200.00 0.00 0.00

335,750.00 258,750.00 20.00

13,000.00 13,000.00 20.00

8,000.00 4,500.00 87.50

18,000.00 18,000.00 11.11

1,800.00 1,510.00 0.00

3,070.00 2,380.00 16.67

11,740.00 10,840.00 4.17

3,307,573.70 3,737,598.30

285,000.00 96,000.00 0.00

2,847,580.51 3,046,168.44 0.17

0.00 1,250.00 0.00

3,132,580.51 3,143,418.44

1,573,996.16 1,726,820.41 0.00

1,573,996.16 1,726,820.41

57,600.00 89,400.00 0.00

8,450.00 6,787.00 0.00

66,050.00 96,187.00

0.00 2,188,100.00 0.00

0.00 2,188,100.00

     คา่ปรบัอืน่ ๆ 0.00 1,000.00 % 1,000.00

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 725,019.00 140,000.00 % 140,000.00

     คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสม

อาหารในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร
13,000.00 15,000.00 % 18,000.00

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพ
298,850.00 150,000.00 % 180,000.00

     คา่ใบอนุญาตใหต้ ัง้ตลาดเอกชน 18,000.00 18,000.00 % 20,000.00

     คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 11,500.00 8,000.00 % 15,000.00

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช้เครือ่งขยายเสยีง 3,315.00 3,000.00 % 3,500.00

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 1,520.00 2,000.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 3,663,737.40 2,843,000.00 2,865,000.00

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 14,040.00 12,000.00 % 12,500.00

     คา่เช่าหรือบรกิารสถานที่ 291,000.00 2,000.00 % 2,000.00

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ

     เงนิปนัผลหรือเงนิรางวลัตา่งๆ 1,250.00 1,000.00 % 1,000.00

     ดอกเบีย้ 2,891,237.13 2,805,129.00 % 2,810,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 3,183,487.13 2,808,129.00 2,813,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,369,481.77 1,500,000.00 1,500,000.00

     เงนิช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,369,481.77 1,500,000.00 % 1,500,000.00

     คา่ขายแบบแปลน 105,800.00 60,000.00 % 60,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 169,647.00 69,000.00 69,000.00

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 63,847.00 9,000.00 % 9,000.00

     คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 0.00 10,000.00 % 10,000.00

หมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00
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1,731,167.15 8,962,900.03 47.06

43,614,865.50 40,814,027.29 1.16

30,423,120.14 32,554,424.25 3.45

4,997,278.70 4,468,263.31 2.00

4,813,577.29 4,883,756.54 -99.79

10,354,044.45 11,769,278.66 70.00

316,681.17 363,170.12 33.33

163,480.66 152,239.36 12.50

8,962,235.00 12,290,561.00 38.09

105,376,450.06 116,258,620.56

26,192,127.00 52,811,114.00 6.01

26,192,127.00 52,811,114.00

151,626,002.95 191,992,330.61

หมวดภาษีจดัสรร

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 43,943,564.87 43,000,000.00 % 43,500,000.00

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 263,083.14 1,700,000.00 % 2,500,000.00

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 4,998,656.11 5,000,000.00 % 5,100,000.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 29,114,114.74 29,000,000.00 % 30,000,000.00

     ภาษีสรรพสามติ 8,383,137.36 10,000,000.00 % 17,000,000.00

     ภาษีสรุา 4,866,204.98 4,800,000.00 % 10,000.00

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 240,512.31 160,000.00 % 180,000.00

     คา่ภาคหลวงแร่ 234,863.68 300,000.00 % 400,000.00

รวมหมวดภาษีจดัสรร 102,482,287.19 102,860,000.00 110,980,000.00

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวล

กฎหมายทีด่นิ
10,438,150.00 8,900,000.00 % 12,290,000.00

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนนิการตามอ านาจหน้าทีแ่ละ

ภารกจิถา่ยโอนเลือกท า
29,201,863.00 57,239,871.00 % 60,679,400.00

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

รวมทุกหมวด 150,970,635.02 178,370,000.00 190,776,400.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 29,201,863.00 57,239,871.00 60,679,400.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

รายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 11,860,000

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 9,300,000

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ 190,776,400   บาท  แยกเป็น

ภาษีป้าย 2,290,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

อากรการฆา่สตัว์ 95,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 175,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

 

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ 30,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 2,865,000

คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์ 150,000

ประมาณการโดยพจิารณาเทา่กบัประมาณการของปีงบประมาณปจัจุบนั

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 56,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 5,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 1,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือ

สะสมอาหาร

58,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 1,800,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิง่ปฏกิูล 80,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร 40,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 250,000
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คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ

เรียบรอ้ยของบา้นเมอืง

3,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัปีงบประมาณปจัจุบนั

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 180,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ปรบัการผดิสญัญา 140,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ปรบัอืน่ ๆ 1,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ใบอนุญาตใหต้ ัง้ตลาดเอกชน 20,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครวั 

หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร

18,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 15,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 12,500

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 2,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง 3,500

ดอกเบีย้ 2,810,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

เงนิปนัผลหรือเงนิรางวลัตา่งๆ 1,000

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 2,813,000

คา่เชา่หรือบรกิารสถานที่ 2,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 69,000

คา่ขายแบบแปลน 60,000

ประมาณการโดยพจิารณาเทา่กบัปีงบประมาณทีป่จัจุบนั

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,500,000

เงนิชว่ยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,500,000

หมวดรายไดจ้ากทุน 10,000

คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 10,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัปีงบประมาณปจัจุบนั

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 9,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา
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รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

เงนิอดุหนุนท ั่วไป  ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกท า  จ านวน 16,000,000 บาท 

  ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา    

เงนิอดุหนุนท ั่วไป อาหารเสรมิ (นม)จ านวน 3,603,000 บาท 

 ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา    

เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั จ านวน 7,301,300 บาท 

 ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา    

เงนิอดุหนุนส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษาทอ้งถิน่  จ านวน 32,000 บาท 

(คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูผูด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็กศนูย์พฒันาเด็กเล็ก)     

 ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา    

เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์  จ านวน 350,000 บาท 

 ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา    

เงนิอดุหนุนคา่ใชจ้า่ยส าหรบัสนบัสนุนการสรา้งหลกัประกนัรายไดใ้หแ้กผู่ส้งูอายุ  จ านวน 23,500,000 บาท 

 ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา    

เงนิอดุหนุนคา่ใชจ้า่ยส าหรบัสนบัสนุนสวสัดกิารสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารหรือทุพพลภาพ  จ านวน 5,000,000 บาท 

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 43,500,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 110,980,000

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 2,500,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีสรุา 10,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 30,000,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 5,100,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 180,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีสรรพสามติ 17,000,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ภาคหลวงแร่ 400,000

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 60,679,400

เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอน

เลือกท า

60,679,400

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 12,290,000

ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่
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 ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา    

เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก     

 1. เงนิเดอืน จ านวน 2,601,000 บาท 

 2. คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,132,900 บาท 

 3. เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง จ านวน 135,600 บาท 

 4. เงนิสมทบประกนัสงัคม จ านวน 57,300 บาท 

 5. คา่จดัการเรียนการสอน จ านวน 402,900 บาท 

 6. เงนิสวสัดกิารคา่ศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

 ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา    

ส าหรบัสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก     

 คา่หนงัสอืเรียน จ านวน 45,200 บาท 

 คา่อปุกรณ์การเรียน จ านวน 45,200 บาท 

 คา่เครือ่งแบบนกัเรียน จ านวน 67,800 บาท 

 คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน จ านวน 97,200 บาท 

 ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา    

เงนิอดุหนุนท ั่วไปส าหรบัสนบัสนุนการบรกิารสาธารณสขุ  จ านวน 300,000

 บาท 

 ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา 

ส ารวจและขึน้ทะเบยีนสตัว์ปลอดโรค จ านวน 1,500 บาท 

 ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา 

 ขบัเคลือ่นโครงการสตัว์ปลอดโรค  จ านวน 1,500 บาท 

 ประมาณการโดยพจิารณาใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีงบประมาณทีผ่า่นมา  

  

     



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,429,920 1,429,920 1,429,920 1,429,920 0 % 1,429,920

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 459,000 319,500 324,000 459,000 0 % 459,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 3,563,640 3,563,640 3,521,978 3,563,640 0 % 3,563,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,154,560 6,015,060 5,977,898 6,154,560 6,154,560

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,548,070 3,976,730 3,689,249 3,578,130 76.16 % 6,303,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 277,511 340,106 260,770 364,200 0 % 364,200

เงินประจําตําแหน่ง 259,819 335,100 275,110 357,600 0 % 357,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 176,520 201,900 209,040 221,880 4.98 % 232,920

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 923,440 1,040,467 1,131,020 1,176,750 13.4 % 1,334,430

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 110,180 116,297 110,150 100,100 1.36 % 101,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,295,540 6,010,600 5,675,339 5,798,660 8,693,910

รวมงบบุคลากร 11,450,100 12,025,660 11,653,237 11,953,220 14,848,470

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ    จังหวัดชลบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,276,600 1,641,205 0 3,201,450 -87.51 % 400,000

ค่าเบียประชุม 4,872 6,684 5,872 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 50,000 200 % 150,000

ค่าเช่าบ้าน 21,803 62,231 37,500 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,469 11,861 11,419 37,300 0 % 37,300

รวมค่าตอบแทน 3,307,744 1,721,981 54,791 3,334,750 633,300

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 33,212 46,664 94,574 120,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 100,900

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 37,475 11,900 234,947 240,000 -8.33 % 220,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง 0 0 0 700,000 42.86 % 1,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 101,900 85,909 4,526 207,400 647.35 % 1,550,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 8,000 6,000 10,500 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร เนืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

0 0 0 0 100 % 200,000
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โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12  สิงหามหาราชินี 185,040 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 0 0 0 21,000 -100 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5  ธันวามหาราช 173,643 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา12  สิงหา มหาราชินี 0 0 25,751 0 0 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา12  สิงหามหาราชินี 0 178,158 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา5  ธันวามหาราช 0 186,954 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 21,655 5,425 8,724 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการจัดทําเอกสารคู่มือทะเบียน
ราษฎร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2,216 600 1,800 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

0 9,975 0 25,000 0 % 25,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเทศบาล
เมืองสัตหีบ 300,096 0 510,871 230,000 117.39 % 500,000

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพทาง
ด้านภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหารส่วน
ท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาล และ
บุคลากรของเทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 31,551.58 12,115.5 33,268.5 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 894,788.58 543,700.5 924,961.5 1,919,400 4,026,900

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 148,517.05 145,988 168,202 250,000 12 % 280,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,632 1,810 9,866 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 6,505 14,977 50,000 -60 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 2,870 0 3,970 5,000 0 % 5,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,500 15,250 37,596 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 182,142.49 132,535.1 143,453.8 250,000 20 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,820 37,475 92,680 100,000 50 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 397,481.54 339,563.1 470,744.8 720,000 820,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 525,159.9 501,830.97 446,893.19 550,000 0 % 550,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 25,920.32 22,728.94 32,480.28 55,000 0 % 55,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 73,578.16 60,237.33 42,313.4 75,000 0 % 75,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 68,931 51,621 60,517 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 693,589.38 636,418.24 582,203.87 780,000 780,000

รวมงบดําเนินงาน 5,293,603.5 3,241,662.84 2,032,701.17 6,754,150 6,260,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ ภายใน
สํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 0 0 0 140,000 -100 % 0

จัดซือเก้าอีขาเหล็กบุนวมมีพนักพิง 0 0 0 40,000 -88.75 % 4,500

จัดซือเก้าอีสํานักงาน มีพนักพิงสูง และมี
ท้าวแขน  จํานวน  2  ตัว 6,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 0 0 0 13,000 -100 % 0

จัดซือเครืองโทรศัพท์สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 4,000

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 13,000  
บีทียู 0 0 0 23,000 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 
บีทียู พร้อมติดตัง สําหรับห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองสัตหีบ จํานวน 1 
เครือง

0 0 0 28,600 -100 % 0
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จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู  จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 
33,000 บาท

66,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู พร้อมติดตัง 0 0 60,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 
บีทียู  พร้อมติดตัง 0 0 0 40,000 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 
บีทียู พร้อมติดตัง 0 0 0 0 100 % 60,700

จัดซือเครืองสแกนลายนิวมือ ชนิด
บันทึกเวลาเข้าออกงาน 0 0 0 18,000 -100 % 0

จัดซือชุดโซฟา สําหรับสํานักงาน
เทศบาลเมืองสัตหีบ 0 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซือชุดโต๊ะทํางานแบบตัวแอล พร้อมตู้
ลินชัก ตู้ข้าง และเก้าอี 0 0 0 40,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 6 ฟุต 0 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ8  จํานวน 2 ตัว 11,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 814,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือชุดเครืองขยายเสียง และอุปกรณ์ 
พร้อมติดตังสําหรับห้องประชุมสภา
เทศบาลฯ

132,460 0 0 0 0 % 0

จัดซือชุดไมโครโฟนและอุปกรณ์ พร้อม
ติดตัง สําหรับห้องประชุมสภาเทศบาลฯ 650,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 
2 ก๊อก 0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดทําผ้าม่านทึบแสง แบบกันรังสียูวี 
พร้อมติดตังสําหรับอาคาร สํานักงาน
เทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 86,421 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0 0 115,600 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

0 0 0 0 100 % 30,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ พร้อม
อุปกรณ์ 0 0 0 29,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) 0 0 0 7,900 -10.13 % 7,100

จัดซือเครืองสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารทัวไป 0 0 0 0 100 % 3,200

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 12,400 3,200 -21.88 % 2,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 116,628.14 149,076.79 98,563.05 150,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 982,088.14 149,076.79 372,984.05 577,700 1,076,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการก่อผนังอิฐและโครงเหล็ก
สําหรับทําห้องเก็บและรักษาครุภัณฑ์
สํานักงานของสํานักปลัดเทศบาล ณ 
บริเวณใต้อาคารโรงเก็บของกองช่าง 
จํานวน 1 งาน

0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
หลังอําเภอ 0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองสัตหีบ 150,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับุปรุงทาสีอาคารเทศบาล
เมืองสัตหีบ 505,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 655,000 0 0 550,000 0
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รวมงบลงทุน 1,637,088.14 149,076.79 372,984.05 1,127,700 1,076,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 330,000 298,000 444,654.32 310,000 -100 % 0

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสัตหีบ 
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการให้
บริการประชาชนสํานักทะเบียนอําเภอ
สัตหีบ  ประจําปี 2562

0 0 0 0 100 % 50,000

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสัตหีบ
ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอ
สัตหีบ ประจําปี 2562

0 0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสัตหีบ
ตามโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุ
วงศ์ ประจําปี 2562

0 0 0 0 100 % 100,000

อุดหนุนสํานักงานจังหวัดชลบุรี (ศูนย์
อํานวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดชลบุรี) ตามโครงการขอ
รับเงินอุดหนุนเพือเพิมศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดชลบุรีประจําปีงบ
ประมาณ 2562

0 0 0 0 100 % 130,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 130,000 130,000 130,000 130,000 -100 % 0

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือสนับ
สนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี 
ประจําปี 2562

0 0 0 0 100 % 130,000

รวมเงินอุดหนุน 460,000 428,000 574,654.32 440,000 440,000

รวมงบเงินอุดหนุน 460,000 428,000 574,654.32 440,000 440,000

รวมงานบริหารทัวไป 18,840,791.64 15,844,399.63 14,633,576.54 20,275,070 22,624,670
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 863,087 990,755 1,031,160 2,523,000 9.91 % 2,773,100

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 19,980 5,700 0 70,000 0 % 70,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 85,200 0 % 85,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 209,040 233,500 234,780 247,000 5.26 % 260,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 490,580 503,520 516,600 532,000 4.64 % 556,700

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 56,520 49,020 48,000 50,000 9 % 54,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,639,207 1,782,495 1,830,540 3,507,200 3,799,500

รวมงบบุคลากร 1,639,207 1,782,495 1,830,540 3,507,200 3,799,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 6,700 49.25 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 28,800 28,800 28,800 36,000 30.56 % 47,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,379 7,480 8,410 25,000 60 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 36,179 36,280 37,210 77,700 107,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 31,733 73,284 56,349 100,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน 0 0 0 0 100 % 100,000
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ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน หรือเงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทีต้องคดีอาญา 

0 10,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือเพือการประชา
สัมพันธ์ 76,660 68,609 59,894 270,000 -44.44 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 16,000 26,580 17,938 40,000 100 % 80,000

โครงการจัดทําปฏิทินปีใหม่ 0 123,974.4 132,500 140,000 -100 % 0

โครงการจัดทําปฏิทินปีใหม่ 2558 119,950 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําปฏิทินเพือการประชา
สัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดทํารายงานกิจการเทศบาล
เมืองสัตหีบ 128,600 162,000 174,000 190,000 -100 % 0

โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการเทศบาลเมืองสัตหีบ 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดทําวารสารเพือการประชา
สัมพันธ์ประจําปี 0 0 0 0 100 % 180,000

โครงการจัดทําวีดิทัศน์บรรยายสรุป
เทศบาลเมืองสัตหีบ 49,800 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ 0 0 0 20,000 150 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
เกียวกับการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตให้แก่คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา
เทศบาล, พนักงานเทศบาล, ประชาชน 
และเยาวชนในเขตเทศบาล

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,560 9,660 39,890 115,000 -13.04 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 435,303 474,107.4 480,571 1,035,000 1,210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,074 41,075 12,515 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 375 0 1,730 5,000 0 % 5,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 2,753 2,430 6,496 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200 10,000 2,950 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 34,836.26 25,213.07 22,065.52 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,400 8,800 9,590 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 53,638.26 87,518.07 55,346.52 175,000 185,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 10,010.78 8,995.77 8,604.03 50,000 0 % 50,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 65,484 84,744 91,139.03 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 75,494.78 93,739.77 99,743.06 150,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 600,615.04 691,645.24 672,870.58 1,437,700 1,652,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีแบบมีพนักพิง 1,800 0 2,140 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีพนักพิงสูง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

จัดซือเครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) 0 0 0 0 100 % 50,000

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู 31,000 31,800 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะเหล็กสํานักงาน ขนาด 5 ฟุต 0 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

     จัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120  
ซีซี 0 53,000 0 0 0 % 0

จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 814,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียงติดรถยนต์ พร้อมติดตัง 0 0 0 0 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซือชุดเครืองผสมสัญญาณเสียง 0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซือชุดลูกข่ายเครืองรับวิทยุกระจาย
เสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM พร้อม
ติดตัง

500,000 320,000 481,500 500,000 0 % 500,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที 2  จํานวน  1  เครือง 0 0 0 30,000 -100 % 0

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

0 28,800 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0 0 100 % 7,900

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิดLED ขาวดํา(18หน้า/นาที)  
จํานวน 1 เครือง

0 0 0 3,300 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800  VA  
จํานวน  1  เครือง 0 2,950 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 17,215 20,625 44,300 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 550,015 457,175 527,940 578,300 1,611,900

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ LED 
Full Color Outdoor ขนาด 5.0 X8.0 
เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 40 ตาราง
เมตร พร้อมติดตัง

0 0 0 3,500,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 3,500,000 0

รวมงบลงทุน 550,015 457,175 527,940 4,078,300 1,611,900

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,789,837.04 2,931,315.24 3,031,350.58 9,023,200 7,063,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,484,320 2,942,093 2,402,340 2,892,580 39.45 % 4,033,740

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 87,400 77,330 16,800 107,640 75.14 % 188,520

เงินประจําตําแหน่ง 67,200 107,700 70,800 121,200 0 % 121,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 181,740 5,900 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,003,740 947,131 970,157 1,272,480 3.53 % 1,317,360

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 164,440 142,663 129,527 128,220 -24.43 % 96,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,988,840 4,222,817 3,589,624 4,522,120 5,757,720

รวมงบบุคลากร 3,988,840 4,222,817 3,589,624 4,522,120 5,757,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 27,300 13,300 15,400 40,000 25 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 38,840 90,000 0 % 90,000

ค่าเช่าบ้าน 131,050 137,400 139,200 142,800 5.04 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,623 6,610 7,795 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 162,973 157,310 201,235 302,800 310,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 5,595 59,845 72,990 80,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแล/ทําความสะอาด
บริเวณหน้าสํานักงาน หน้าอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
บริเวณโรงจอดรถเทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 0 0 100 % 80,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 1,728 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 42,250 0 36,362 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดเอกสารเผยแพร่รณรงค์การ
ชําระภาษี และป้ายประชาสัมพันธ์การ
ชําระภาษี

0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการปรับข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของกองคลัง งาน
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการปรับข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของกองคลังงาน
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 0 100 % 120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,215 14,090 19,570 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 58,788 73,935 128,922 340,000 420,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,949.4 176,886.5 143,302 250,000 0 % 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,391 6,027 6,603 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,980 7,500 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 62,423.16 51,973.2 36,375.82 80,000 0 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 62,940 77,730 77,170 130,000 0 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 168,683.56 320,116.7 263,450.82 505,000 505,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 6,000 0 % 6,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 11,569.38 13,406.78 10,849.8 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,569.38 13,406.78 10,849.8 26,000 26,000

รวมงบดําเนินงาน 402,013.94 564,768.48 604,457.62 1,173,800 1,261,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีขาเหล็กบุนวม มีพนักพิง 
สําหรับผู้มาติดต่อราชการ 0 0 19,400 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 22,500

จัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีพนักพิง 0 0 0 16,500 -100 % 0

จัดซือเก้าอีสําหรับทํางานแบบมีพนักพิง 900 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
ชนิดขาวดํา 0 69,500 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน 0 0 0 0 100 % 121,400

จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู  
จํานวน 1 เครือง

0 0 0 47,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 0 100 % 25,000

จัดซือโต๊ะเหล็กทํางาน พร้อมเก้าอี ระดับ 
2 4,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 814,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว)

15,760 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0 30,000 28,900 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

0 0 0 60,000 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 21,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซือเครืองพิมพ์ (Multifunction) 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 7,400 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 2,990 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)  0 7,100 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) 5,990 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสแกนเอกสาร จํานวน 1 
เครือง 0 0 0 140,000 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 1,690 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 3,000 9,300 5,600 -100 % 0

จัดซือจอภาพคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  
เครือง 0 0 0 3,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 14,600 12,250 0 100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,730 129,250 57,600 393,100 1,082,900

รวมงบลงทุน 46,730 129,250 57,600 393,100 1,082,900

รวมงานบริหารงานคลัง 4,437,583.94 4,916,835.48 4,251,681.62 6,089,020 8,101,620

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 26,068,212.62 23,692,550.35 21,916,608.74 35,387,290 37,789,690

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 162,853 269,340 279,780 299,760 7.85 % 323,280

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,238,125 3,455,640 3,489,269 3,526,840 1.45 % 3,578,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 410,835 431,000 424,500 432,000 0 % 432,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,811,813 4,155,980 4,193,549 4,258,600 4,333,280

รวมงบบุคลากร 3,811,813 4,155,980 4,193,549 4,258,600 4,333,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 84,060 82,020 85,260 120,000 0 % 120,000

ค่าเช่าบ้าน 3,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 87,060 82,020 85,260 120,000 120,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 75,000 20 % 90,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานพนักงานเทศกิจ 100,215 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและให้ความรู้ผู้ประกอบ
การค้า 0 0 3,125 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมและให้ความรู้ผู้ประกอบ
การค้า และองค์กรชุมชนต่างๆ 0 2,775 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,829.6 7,744.3 7,002 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 105,044.6 10,519.3 10,127 125,000 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 19,151.5 30,963.05 40,000 150 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 930 6,400 32,120 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 4,970 4,980 5,000 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,660 15,194 3,550 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,942.34 64,680.3 73,048.7 100,000 100 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 9,700 0 9,920 50,000 -30 % 35,000

วัสดุกีฬา 4,945 0 4,940 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,480 19,880 11,940 25,000 40 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 124,657.34 130,275.8 171,461.75 281,000 461,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 180,000 0 % 180,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 195,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 316,761.94 222,815.1 266,848.75 721,000 941,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู พร้อมติดตัง 0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 
บีทียู พร้อมติดตัง 0 0 0 0 100 % 42,600

จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 11,000

จัดซือตู้เหล็กแบบ 4 ลินชัก 0 0 0 0 100 % 7,900

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถยนต์กระบะตรวจการณ์ แบบ
ดับเบิลแค็บพร้อมติดตังสัญญาณไฟวับ
วาบและเสียงไซเรน

0 0 1,198,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ 
พร้อมติดตังภายในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0 0 0 500,000 0 % 500,000

จัดซือเครืองรับ-ส่งวิทยุระบบVHF/FM 
ชนิดมือถือ  5 วัตต์  0 0 37,500 0 0 % 0

จัดซือเครืองรับ-ส่งวิทยุระบบVHF/FM
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 0 106,200 0 0 0 % 0

จัดซือสปอร์ตไลท์ติดรถยนต์  0 17,100 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 9,750 0 40,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

0 0 0 29,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) 0 0 0 7,900 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 3,200 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 29,303.5 9,250 107,070.5 250,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,303.5 142,300 1,342,570.5 860,100 811,500

รวมงบลงทุน 29,303.5 142,300 1,342,570.5 860,100 811,500

รวมงานเทศกิจ 4,157,878.44 4,521,095.1 5,802,968.25 5,839,700 6,085,780

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 214,500 247,140 256,860 275,160 117.64 % 598,860

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,143,120 2,118,240 2,185,080 2,612,580 2.21 % 2,670,430
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 378,640 373,000 364,860 414,860 -17.55 % 342,050

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,736,260 2,738,380 2,806,800 3,302,600 3,611,340

รวมงบบุคลากร 2,736,260 2,738,380 2,806,800 3,302,600 3,611,340

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 14,932 0 0 40,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 59,700 60,000 -16.67 % 50,000

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 270,150 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้นให้
แก่ชุมชน 
 หน่วยงานราชการ และสถานประกอบ
การ

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้นให้
แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถาน
ประกอบการ

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้นให้
แก่เยาวชนในสถานศึกษา

99,334 59,747 87,862 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่
ชุมชน และหน่วยงานราชการ 

91,375.2 63,197 71,958.8 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 0 0 0 200,000 50 % 300,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล วันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

123,004 110,290 120,270 125,950 58.79 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,540 6,555 10,800 20,000 1,400 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 333,185.2 239,789 620,740.8 745,950 1,170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,463 10,767.75 3,113.7 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 44,664.3 0 0 54,050 85.01 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,370 19,935 19,969 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 9,970 14,985 14,890 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000 117,800 127,800 200,000 0 % 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 144,423.27 84,016.3 82,319.1 300,000 33.33 % 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 97,851.5 94,951.8 99,911.25 200,000 0 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,920 8,740 9,995 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 99,403 99,563.5 0 170,000 -11.76 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 424,065.07 450,759.35 357,998.05 999,050 1,125,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 293,830.54 283,972.09 254,385.63 144,000 0 % 144,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 24,293.7 22,125.46 20,090.32 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 318,124.24 306,097.55 274,475.95 174,000 174,000

รวมงบดําเนินงาน 1,075,374.51 996,645.9 1,253,214.8 1,939,000 2,479,000

วันทีพิมพ์ : 4/9/2561  12:05:04 หน้า : 20/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองโทรสาร 0 8,500 0 0 0 % 0

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

จัดซือพัดลมไอนํา 20,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุกนําอเนกประสงค์ ความ
จุไม่น้อยกว่า  10,000 ลิตร 0 0 6,000,000 0 0 % 0

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

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนํา แบบไดโว่ ใช้ระบบ
ไฟฟ้า 0 14,850 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสูบนํา แบบท่อสูบนําพญา
นาค 0 166,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองไฟฟ้าส่องสว่าง 0 0 199,876 0 0 % 0

จัดซือเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 97,798 0 0 0 0 % 0

จัดซือสัญญาณไฟวับวาบและสัญญาณ
เสียงฉุกเฉินพร้อมลําโพง 0 0 0 0 100 % 60,000

จัดซือหม้อแปลงไฟฟ้า 0 11,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือชุดรอกหนีไฟ พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด 0 0 0 0 100 % 100,000

จัดซือพัดลมระบายควัน 0 0 149,800 0 0 % 0

จัดซือสายดับเพลิง 0 74,900 79,982.5 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

0 0 0 29,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก(Inkjet) 3,400 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 3,200 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 202,608 156,680 116,000 500,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 323,806 1,454,730 6,545,658.5 632,200 460,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงเสาวิทยุสือสาร 25,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 25,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 348,806 1,454,730 6,545,658.5 632,200 460,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 4,160,440.51 5,189,755.9 10,605,673.3 5,873,800 6,550,340

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,318,318.95 9,710,851 16,408,641.55 11,713,500 12,636,120

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,285,453 1,124,590 3,553,804 4,268,600 4.91 % 4,478,220

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 87,180 72,900 67,200 106,500 3.1 % 109,800

เงินประจําตําแหน่ง 67,200 67,200 67,200 67,200 26.79 % 85,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,114,551 1,104,966 2,148,710 2,254,000 -4.93 % 2,142,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 121,952 107,527 383,032 288,900 -12.59 % 252,540

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,676,336 2,477,183 6,219,946 6,985,200 7,068,560

รวมงบบุคลากร 2,676,336 2,477,183 6,219,946 6,985,200 7,068,560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 15,000 72,000 50 % 108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 9,920 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 24,920 92,000 138,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 11,400

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 158,690 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 107,004 70,000 0 % 70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,810 1,000 3,650 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 166,500 1,000 110,654 100,000 101,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 33,226 27,766 48,133 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,478 4,300 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,586 6,882 19,967 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,400 14,000 6,555 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 54,390.48 48,998.36 53,885.52 80,000 0 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 57,353 40,680 9,950 80,000 25 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 163,955.48 140,804.36 142,790.52 290,000 310,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 330,455.48 141,804.36 278,364.52 492,000 559,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) 0 0 40,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

0 0 0 0 100 % 30,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิว)

21,320 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  
สําหรับงานประมวลผล 0 18,100 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 40,889.12 42,504.2 11,000 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 62,209.12 60,604.2 51,000 50,000 85,000

รวมงบลงทุน 62,209.12 60,604.2 51,000 50,000 85,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 3,069,000.6 2,679,591.56 6,549,310.52 7,527,200 7,712,960
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 1,070 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจัดการเรียนการสอน 0 0 547,400 402,900 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 169,838 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา 95,179 58,625 102,375 200,000 0 % 200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 2,018,180

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
    อาหารกลางวัน

0 0 1,494,080 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
อาหารกลางวัน

0 1,792,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาอาหารกลางวัน 1,775,200 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาอาหารกลางวัน 0 0 0 1,445,700 -100 % 0

โครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 0 176,850 161,340 200,000 0 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,965 6,300 4,828.1 20,000 83 % 36,600

รวมค่าใช้สอย 2,052,182 2,033,775 2,311,093.1 2,268,600 2,454,780

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,938 41,250 76,933 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 4,935 5,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,650 48,832 53,138 60,000 0 % 60,000
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ค่าอาหารเสริม (นม) 2,961,764.84 3,153,399.36 3,310,862.88 4,327,700 2.41 % 4,432,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 9,994 9,895 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 5,000 10,000 5,550 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,397 27,320 27,320 55,000 81.82 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 3,051,749.84 3,295,730.36 3,488,698.88 4,502,700 4,652,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 88,988.92 104,954.42 98,848.28 135,000 48.15 % 200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 33,631.39 32,521.38 34,610.24 40,000 0 % 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,022.84 2,560.51 2,160.33 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 1,048.6 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 124,643.15 140,036.31 136,667.45 195,000 260,000

รวมงบดําเนินงาน 5,228,574.99 5,469,541.67 5,936,459.43 6,966,300 7,366,780

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีพลาสติก ชนิดมีพนักพิง 12,500 0 0 0 0 % 0

จัดซือถังบรรจุนํา ขนาด 2,000 ลิตร 0 0 0 14,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล พร้อม
อุปกรณ์ 10,990 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

0 0 0 0 100 % 120,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
สําหรับงานสํานักงาน 15,990 0 0 0 0 % 0
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) 0 0 0 0 100 % 7,100

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,246 20,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,480 0 10,246 34,000 187,100

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการก่อสร้างสระว่ายนําของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสัตหีบ 0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กเอนกประสงค์ 3 ชัน พืนที 544.05 
ตร.ม.

0 0 0 6,950,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา
อาคารเอนกประสงค์และห้องธุรการ 0 0 0 700,000 -100 % 0

โครงการต่อเติมห้องเรียนอัจฉริยะ 0 447,700 0 0 0 % 0

โครงการติดตังหลังคากันสาดพร้อมราง
ระบายนําฝนคลุมด้านหลังอาคารเอนก
ประสงค์

0 0 199,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมและติดตัง
หลังคากันสาดหน้าห้องธุรการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา

0 0 59,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมปู
กระเบืองผนังและทาสีอาคารเอนก
ประสงค์

0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม
รางนําฝนรอบอาคารเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม
อ่างล้างจานโรงอาหารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศรีดรุณา

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลัง
อาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ 463,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงและทาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศรีดรุณา 300,000 0 0 0 0 % 0

โครงการรือปรับปรุุงเทพืนคอนกรีต
ขยายพืนและปูหญ้าเทียม 0 0 0 490,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 763,000 447,700 258,500 9,240,000 0

รวมงบลงทุน 802,480 447,700 268,746 9,274,000 187,100

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,849,040 5,067,280 5,448,960 5,948,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนโครงการจัดค่ายภาษา
อังกฤษสําหรับนักเรียนชันประถมศึกษา
ปีที3, 5 และมัธยมศึกษาปีที2

0 0 0 0 100 % 50,400

เงินอุดหนุนโครงการวิทยากรภายนอก
สอนภาษาอังกฤษเพือการสือสารรอง
รับEEC ตลอดปีการศึกษา

0 0 0 0 100 % 85,200

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสัตหีบ 0 0 0 0 100 % 2,332,000

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 0 0 0 0 100 % 3,808,000

รวมเงินอุดหนุน 4,849,040 5,067,280 5,448,960 5,948,000 6,275,600

รวมงบเงินอุดหนุน 4,849,040 5,067,280 5,448,960 5,948,000 6,275,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 10,880,094.99 10,984,521.67 11,654,165.43 22,188,300 13,829,480
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเข้าค่ายเยาวชนเทศบาลเมือง
สัตหีบ 149,950 125,025 0 0 0 % 0

โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลเมือง
สัตหีบ 0 0 178,426 200,000 0 % 200,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาษาต่าง
ประเทศสู่อาเซียนให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสัตหีบ

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 149,950 125,025 178,426 200,000 400,000

รวมงบดําเนินงาน 149,950 125,025 178,426 200,000 400,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 149,950 125,025 178,426 200,000 400,000

รวมแผนงานการศึกษา 14,099,045.59 13,789,138.23 18,381,901.95 29,915,500 21,942,440

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,539,025 1,238,760 1,275,840 2,620,000 41.22 % 3,700,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 40,942 27,700 26,000 92,000 206.52 % 282,000

เงินประจําตําแหน่ง 75,600 42,000 42,000 158,000 58.23 % 250,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 282,780 245,226 302,760 330,000 0 % 330,000
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 30,770 14,473 21,420 22,000 0 % 22,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,969,117 1,568,159 1,668,020 3,222,000 4,584,000

รวมงบบุคลากร 1,969,117 1,568,159 1,668,020 3,222,000 4,584,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17,780 5,100 4,560 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 8,000 525 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,000 3,740 3,750 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 39,780 8,840 8,310 33,000 75,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 20,000 12,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 12,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 9,390 14,513 35,000 0 % 35,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 22,295 17,040 19,065 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 22,295 26,430 53,578 77,000 82,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,892 49,811.5 42,627.5 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 995 1,000 0 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,200 7,000 5,872 7,000 0 % 7,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,770 0 23,000 40,000 0 % 40,000
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,571.84 40,443.38 81,113.62 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 58,060 79,730 44,560 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 147,493.84 176,984.88 198,168.12 259,000 259,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000 0

รวมงบดําเนินงาน 209,568.84 212,254.88 260,056.12 374,000 416,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 9,000

จัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีพนักพิง 0 0 9,900 0 0 % 0

จัดซือเครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) 0 0 119,000 0 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี 3,300 0 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 37,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 0 0 9,000 -100 % 0

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 57,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือตู้เย็น 0 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว)

15,760 0 0 0 0 % 0
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

0 0 0 0 100 % 30,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0 22,900 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) 5,990 4,250 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 1,690 3,050 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 0 0 0 0 100 % 5,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 29,200 22,900 0 40,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,940 53,100 186,400 74,000 122,400

รวมงบลงทุน 55,940 53,100 186,400 74,000 122,400

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 2,234,625.84 1,833,513.88 2,114,476.12 3,670,000 5,122,400

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 383,400 207,000 216,000 220,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 220,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน 78,276 11,425 18,580 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้าน
โรคเอดส์ 32,400 0 600 30,000 0 % 30,000

โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด 38,588 20,775 23,690 30,000 0 % 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 49,952 11,700 50,000 50,000 0 % 50,000

โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก 0 0 0 30,000 0 % 30,000
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โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิต
ประจําวัน 8,100 28,000 0 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมตรวจสุขภาพเบืองต้น
แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ จํานวน 15 ชุมชน

0 0 0 112,500 -100 % 0

โครงการส่งเสริมตรวจสุขภาพและ
อนามัยในโรงเรียน 39,939.98 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยใน
โรงเรียน 0 40,000 39,960 50,000 0 % 50,000

โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก และ
การวางแผนครอบครัว 0 0 49,950 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมครูผู้นําเต้นไทเก๊ก 54,740 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
การใช้สมุนไพร 30,520 29,980 32,300 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมฟืนฟูพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขเก่า/ใหม่ 149,000 152,900 158,000 220,000 0 % 220,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 0 0 373,850 500,000 0 % 500,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสา
สมัครสาธารณสุข เก่า/ใหม่ 0 0 0 580,000 -100 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสา
สมัครสาธารณสุขเก่า/ใหม่ 124,664 284,400 498,500 0 100 % 600,000

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 355,550 337,700 342,200 393,600 1.63 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 1,345,129.98 1,123,880 1,803,630 2,386,100 2,300,000

รวมงบดําเนินงาน 1,345,129.98 1,123,880 1,803,630 2,386,100 2,300,000

รวมงานโรงพยาบาล 1,345,129.98 1,123,880 1,803,630 2,386,100 2,300,000
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการติดตามตรวจสอบและประเมิน
ผลคุณภาพนํา 0 0 89,800 100,000 50 % 150,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
ชุมชน,โรงเรียน และวัด 40,950 80,000 94,735 155,000 -35.48 % 100,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจสิง
แวดล้อมชายฝังทะเล 38,650 54,980 66,230 80,000 25 % 100,000

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้
ประกอบการ 59,990 0 43,100 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 139,590 134,980 293,865 385,000 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 137,440 188,730 237,240 350,000 1.43 % 355,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 137,440 188,730 237,240 357,000 362,000

รวมงบดําเนินงาน 277,030 323,710 531,105 742,000 762,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซือเครืองพ่นละอองฝอยละเอียดแบบ
มือถือ  จํานวน  1  เครือง 0 25,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพ่นสารเคมีแบบสะพายหลัง
ชนิดละอองฝอยละเอียด 75,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 75,000 25,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 75,000 25,000 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 122,562 122,481 0 300,000 -100 % 0

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนทีชุมชน
สันติสุข 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที
ชุมชนเขาหมอน 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที
ชุมชนชายทะเล 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที
ชุมชนเตาถ่าน หมู่4 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที
ชุมชนเตาถ่าน หมู่8 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที
ชุมชนธรรมวิทยา 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที
ชุมชนป่ายุบ 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที
ชุมชนมิตรอารีย์ 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที
ชุมชนยางงาม 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที
ชุมชนร่มฤดี 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที
ชุมชนร่วมใจ 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที
ชุมชนร่วมพัฒนา 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที
ชุมชนหนองตะเคียนเหนือ 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที
ชุมชนหลวงพ่ออี 0 0 0 0 100 % 20,000
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อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที
ชุมชนอุดมศักดิ-ทองทิพย์ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 122,562 122,481 0 300,000 300,000

รวมงบเงินอุดหนุน 122,562 122,481 0 300,000 300,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 474,592 471,191 531,105 1,042,000 1,062,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที 5,850 2,350 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนัก
เรียน 0 0 600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 5,850 2,350 600 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 5,850 2,350 600 30,000 30,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถพยาบาล(รถตู้) 0 0 0 0 100 % 2,000,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 2,000,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 2,000,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,850 2,350 600 30,000 2,030,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 4,060,197.82 3,430,934.88 4,449,811.12 7,128,100 10,514,400
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

129,300 0 0 0 0 % 0

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

0 129,975 120,975 200,000 0 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 0 14,205 0 0 100 % 30,000

โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 0 13,255 0 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการในชุมชน 123,845 34,290 70,385 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 253,145 191,725 191,360 430,000 460,000

รวมงบดําเนินงาน 253,145 191,725 191,360 430,000 460,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 253,145 191,725 191,360 430,000 460,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 253,145 191,725 191,360 430,000 460,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 187,134 455,548 469,380 501,600 123.44 % 1,120,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 556,020 625,580 638,160 680,820 5.02 % 715,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,244,217 3,392,647 3,449,523 3,649,320 1.74 % 3,713,000
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 409,934 420,000 419,207 444,000 -3.6 % 428,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,397,305 4,893,775 4,976,270 5,275,740 5,976,800

รวมงบบุคลากร 4,397,305 4,893,775 4,976,270 5,275,740 5,976,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 24,300 28,800 47,200 60,000 20 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,500 9,000 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 24,300 31,300 56,200 100,000 112,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 5,566.5 18,528 155,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 155,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,690 9,860 4,205.5 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 5,690 15,426.5 22,733.5 215,000 215,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 260,079.96 1,358,809.32 992,092 2,000,000 0 % 2,000,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 53,600 48,300 6,100 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 94,478.34 85,279.16 83,694.58 200,000 0 % 200,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 408,158.3 1,492,388.48 1,081,886.58 2,330,000 2,330,000

รวมงบดําเนินงาน 438,148.3 1,539,114.98 1,160,820.08 2,645,000 2,657,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง
ระบบปรับอากาศรวมอุปกรณ์ 0 0 0 0 100 % 633,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือ Submersible Motor  จํานวน 
1 เครือง 9,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือ Submersible Pump จํานวน 1 
เครือง 9,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเลือยโซ่เครืองยนต์  จํานวน 2 
เครือง 22,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า 0 0 57,500 0 0 % 0

จัดซือเครืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 0 0 60,000 0 0 % 0

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 33,050 42,430 34,300 100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,050 42,430 151,800 100,000 733,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการซ่อมแซมและต่อเติมห้องนํา - 
ห้องส้วมบริเวณชันล่างอาคารบ้านพัก
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
เมืองสัตหีบ ศูนย์ซ่อมบํารุง หมู่ที 6  ต
.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 450,000
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โครงการติดตังชันวางและกล่อง
อเนกประสงค์สําหรับงานไฟฟ้าและโยธา 
บริเวณอาคารศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาล
เมืองสัตหีบ

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการติดตังผนังกันแดด บริเวณ
อาคารอเนกประสงค์  ศูนย์ซ่อมบํารุง
เทศบาลเมืองสัตหีบ  หมู่ที 6 ต.สัตหีบ  อ
.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 420,000

โครงการติดตังหลังคาคลุมด้านหลัง
อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 0 0 756,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงทางเท้าภาย
ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 0 499,000 258,619 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน บริเวณ
ศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างช่องทางจักรยาน 
(Bike Lanes) ภายในเขตเทศบาล 0 1,719,000 0 0 0 % 0

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

0 0 0 240,000 -100 % 0

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

0 398,400 0 0 0 % 0

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

0 298,300 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 45/2(บ้านเลขที 
35/18) หมู่ที 3  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ
.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 77,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ถนนรอบหนองตะเคียน 0 0 1,609,000 0 0 % 0

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

0 0 370,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวาง
ท่อระบายนํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล
. บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 57/1 ซอย
มิตรสัมพันธ์ท้ายซอย

0 0 495,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวาง
ท่อระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยข้างหมู่บ้านทวีสุข ตําบล
สัตหีบ  

0 0 484,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวาง
ท่อระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 13/2   (ซ
.นายหมู รุ่งโรจน์)

259,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวาง
ท่อระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 23/1 (ซอย
เทพประสาท) ท้ายซอย

0 140,000 0 0 0 % 0

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

1,446,000 0 0 0 0 % 0

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

126,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวาง
ท่อระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 81 (ซอย
จามจุรี)ท้ายซอยแยกขวา

0 279,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณ
ซอยแยกจากซอยธรรมวิทยา 0 690,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตพร้อมทําฝาปิดบ่อพักท่อ
ระบายนํา 
ค.ส.ล. บริเวณซอยในหมู่บ้านเอกธานี

720,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถังเก็บนํา ค.ส.ล. 
บริเวณประปาถังแชมเปญ ศูนย์ซ่อม
บํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 0 0 100 % 400,000
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โครงการก่อสร้างท่อระบายนําสีเหลียม ค
.ส.ล. บริเวณคลองวัดเทพประสาท 0 0 363,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําสีเหลียม ค
.ส.ล. บริเวณลําห้วยในซอยสัตหีบ
สุขุมวิท 103 (ซอยร่วมมิตร)

0 426,400 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยหลังธนาคารกสิกรไทย สาขาสัตหีบ 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายบอกเขตเทศบาล
เมืองสัตหีบ 0 0 600,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํา
บริเวณรางระบายนําซอยสัตหีบสุขุมวิท 
75 (ซ.ลุงโพธิ) หมู่บ้านอุดมศักดิ 2

106,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 47(ซอยรัตน
วิจิตร)  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 1,770,200

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
บริเวณด้านหลังอาคารหลังคาคลุมสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา

60,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
บริเวณถนนรอบหนองตะเคียนต.สัตหีบ  
อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
บริเวณลํารางสาธารณะประโยชน์ข้าง
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 61 (ซ.สุขรุ่ง) ท้าย
ซอย

32,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
พร้อมฝาตะแกรงปิดรางและซ่อมแซม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนด้านหน้าและในสํานักงานทีดิน
จังหวัดชลบุรีสาขาสัตหีบ

511,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
พร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
109/2  หมู่ที 7  ต.พลูตาหลวง  อ
.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 120,000
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
พร้อมฝาปิด บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงค์ ศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาล
เมืองสัตหีบ

0 0 0 0 100 % 429,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
109/4  หมู่ที 7  ต.พลูตาหลวง  อ
.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 210,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
109/6  หมู่ที 7  ต.พลูตาหลวง  อ
.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 95,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
พร้อมฝาปิดบริเวณซอยหมู่บ้าน
สามัคคี23

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
พร้อมฝาปิดบริเวณหลังโลตัส - ร้านเม้ง 
26   

0 0 217,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณ
พืนทีรอบๆถึงสูง(ถังแชมเป็ญ) บริเวณ
ศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ

60,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่องชะลอ
รถ จุดกลับรถ (U-TURN) บริเวณสี
แยกเตาถ่าน

1,400,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่องชะลอ
รถ จุดกลับรถ(U-TURN) บริเวณหน้า
โรงเรียนสิงห์สมุทร

1,400,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเท้า
ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 997,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์
สําเร็จรูปของเทศบาลเมืองสัตหีบ 0 0 160,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนํา ห้องส้วม
บริเวณศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0 0 0 600,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาคารห้องประชุม 
และทางเชือมอาคาร บริเวณอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(เดิม) 
เทศบาลเมืองสัตหีบ                      

0 10,000,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมและ
ลานจอดรถบรรทุก บริเวณศูนย์ซ่อม
บํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการขยายถนน ค.ส.ล บริเวณซอย
สัตหีบสุขุมวิท 111(ซอยแสงทอง) 0 47,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายถนน ค.ส.ล. และซ่อม
แซมผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายนํา ค
.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอย
สัตหีบสุขุมวิท 105 (ซ.หนองหญ้า) ช่วง
เลยสะพาน

1,750,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายถนน ค.ส.ล.และก่อสร้าง
ลาน ค.ส.ล.บริเวณซอยข้างร้านแอ๊ด
เสริมสวย (ตรงข้ามซอยธรรมวิทยา) 

0 84,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายท่อระบายนํา บริเวณท่อ
และทางเท้าถนนรอบหนองตะเคียน ช่วง
ร้านสวนอาหารเม้ง 26 เชือมแนวท่อ
เดิม

2,640,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทาง บริเวณ
ซอยพากวิริยะพงษ์ ข 0 0 226,000 0 0 % 0

โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตปากซอยทางออกถนนสุขุมวิท
ภายในเขตเทศบาล

0 590,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหรือปรับปรุงซ่อมแซม ภายใน
เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 0 1,200,000 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ภายในเขตเทศบาล

0 0 0 0 100 % 500,600

โครงการขยายสะพานข้ามลําห้วยใน
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 105    (ซ.หนอง
หญ้า)

263,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการขยายไหล่ทาง และซ่อมแซมผิว
จราจร ค.ส.ล.บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
109
 (ซ.มิตรอารีย์)

625,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. ซอย
สมุทรล้อมและแยกขวาต.สัตหีบ  อ
.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 450,000

โครงการขยายไหล่ทางลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
13 
(ซ.รุ่งโรจน์)

450,000 0 0 0 0 % 0

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

2,436,812 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกคลองสาธารณ
ประโยชน์ในพืนทีเทศบาลเมืองสัตหีบ 0 0 0 0 100 % 711,000

โครงการจ้างเหมาทําและติดตังต้น
คริสมาสต์ประดับด้วยไฟ LEDสีชมพู 
ความสูง 6.00 ม. สําหรับติดตังเพือ
ประดับงานเทศกาลปีใหม่ 2562 บริเวณ
แยก กม.1

0 0 0 0 100 % 196,000

โครงการดาดคลอง ค.ส.ล. บริเวณคลอง
สาธารณะวัดเทพประสาท 0 409,000 0 0 0 % 0

โครงการดาดคลองสาธารณประโยชน์ 
บริเวณลําห้วยในซอยสมุทรล้อมหมู่ที 3  
ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการดาดคลองสาธารณประโยชน์ 
บริเวณลําห้วยในซอยสัตหีบสุขุมวิท 
103-105

0 0 248,000 0 0 % 0

โครงการดาดคลองสาธารณประโยชน์
บริเวณลําห้วยในซอยสัตหีบสุขุมวิท 
105 ช่วงสะพานเทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการติดตัง Rumble Strips 
บริเวณถนนและซอยต่าง ๆในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการติดตังโคมไฟถนนแบบโคม 
LED  ขนาด 50 วัตต์ บริเวณถนน
เทศบาล 3

0 0 0 0 100 % 495,000

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

0 0 0 340,000 -100 % 0

โครงการติดตังโคมไฟถนนแบบโคม 
LED ขนาด 100 วัตต์บริเวณถนน
เทศบาล 7

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการติดตังโคมไฟถนนแบบโคม 
LED ขนาด 130 วัตต์ บริเวณถนน
เทศบาล 1 (ถนนโต้รุ่ง)

0 350,000 0 0 0 % 0

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

0 600,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตังตะแกรงดักขยะ บริเวณ
ปากท่อระบายนํา ในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการติดตังป้ายชือซอยในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการติดตังป้ายบอกชือซอยในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ 0 97,000 98,000 0 0 % 0

โครงการติดตังป้ายบอกชือซอยในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ
- ป้ายชือซอย  - ป้ายชือซอยย่อย  - ฯลฯ 
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอก
ชือซอยแบบโคม LED พลังงานแสง
อาทิตย์ บริเวณถนนและซอยในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 0 570,590 -100 % 0

โครงการติดตังไฟฟ้าสาธารณะแบบเสา
เหล็กกลมปลายเรียวFlood Light 
หลอดเมตัลฮาไลด์ 400 watt 6 ดวง 
บริเวณแยกเทศบาล 13 – 10 และแยก
เทศบาล 10 – 11

0 427,000 0 0 0 % 0
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โครงการติดตังไฟส่องสว่างป้ายบอกซือ
ซอยแบบโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ 
บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 0 0 100 % 1,436,000

โครงการติดตังไฟสัญญาณจราจรแบบ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณวง
เวียนสัตหีบ (ประภาคาร)  4 จุด            
  

0 134,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตังสัญญาณไฟจราจรแบบ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติด
ตังป้ายจราจร ภายในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0 0 0 0 100 % 127,000

โครงการติดตังสัญญาณไฟจราจรแบบ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 0 0 100 % 470,000

โครงการติดตังหมุดจราจรพลังงานแสง
อาทิตย์และติดตังเสาไฟฟ้าแบบ
ประติมากรรม บริเวณรอบวงเวียน
สัตหีบ

0 0 298,000 0 0 % 0

โครงการติดตังหลังคา Metal Sheet
และก่อสร้างถนนทางเข้าอาคาร บริเวณ
อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หลังธนาคารกสิกร
ไทย เทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 0 130,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างไฟ
ประดับและไฟตกแต่งป้าย“ขอให้เดิน
ทางโดยสวัสดิภาพ” บริเวณแยกสัตหีบ

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างไฟ
ประดับและไฟตกแต่งป้าย“ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เทศบาลเมืองสัตหีบ” บริเวณแยก 
กม.1

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิด
กิงคู่ ความสูง 12 ม.  บริเวณถนน
เทศบาล 11 (ถนนบริเวณหน้าวงเวียน) 
ช่วงตังแต่วงเวียนสัตหีบถึงป้าย ขอให้
เดินทางโดยสวัสดิภาพเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0 0 300,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิด
กิงคู่ ความสูง 9.00 ม.บริเวณถนน
เทศบาล 10 (ถนนเลียบชายทะเล)ช่วง
หน้าสํานักงานทีดิน จังหวัดชลบุรี สาขา
สัตหีบถึงหน้าทีว่าการอําเภอ

0 0 150,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิด
กิงคู่ บริเวณเกาะกลางถนนหน้า
ไปรษณีย์สัตหีบ ถนนเทศบาล 10 (ถนน
เลียบชายทะเล)เทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 0 89,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอ่าว
สัตหีบ หมู่ที1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ
.ชลบุรี

0 0 0 1,660,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบนําพุ, ระบบไฟ
ส่องสว่าง บริเวณวงเวียนสัตหีบ 0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ป้าย "ยินดีต้อนรับ เทศบาลเมืองสัตหีบ" 
และติดตังเสาไฟฟ้าแบบประติมากรรม
บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวงหมาย
เลข 3 ช่วงหลักกม. ที 171

0 0 298,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าสํานัก
งานเทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแยกเตาถ่าน 
เทศบาลเมืองสัตหีบ 

0 0 0 76,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ไฟประดับป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ
แยกสัตหีบ

0 0 97,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพระ
พุทธสิหิงส์และศาลาอเนกประสงค์หน้าที
ว่าอําเภอสัตหีบ

0 0 0 150,000 -100 % 0

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

0 0 382,000 0 0 % 0

โครงการย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณถนนและ
ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 0 61,870.02 0 0 0 % 0
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โครงการย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณถนนและ
ซอยต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 925,193.32 0 0 0 0 % 0

โครงการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง 
บริเวณหน้าอาคารสํานักงานและอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
เมืองสัตหีบ

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. พร้อม
ตะแกรงดักนําบริเวณแยกซอยร้านเม้ง 
26 เชือมท่อระบายนํารอบหนองตะเคียน

0 0 559,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก ค
.ส.ล. บริเวณซอยตรงข้ามธนาคารกสิกร
ไทย  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 260,000

โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก ค
.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 
(ซอยเขาหมอน) แยกขวา ต.พลูตาหลวง 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 1,602,000

โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก 
บริเวณถนนเทศบาล 10 เทศบาลเมือง
สัตหีบ

0 0 0 0 100 % 749,000

โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก
และตะแกรงดักนําบริเวณซอยสัตหีบ
สุขุมวิท 99 ก

0 0 0 0 100 % 140,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดท่อ
ระบายนํา ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดท่อ
ระบายนําในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 0 0 1,000,000 1,000,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาปรับแต่งสภาพผิวดิน 
เพือเตรียมพืนทีสําหรับใช้ในการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทีสาธารณประโยชน์
ริมชายหาดสัตหีบ

0 0 500,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมตลิงและดาด
คลองบริเวณลําห้วยสาธารณะประโยชน์
หมู่บ้านพัฒนาแลนด์

190,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก 
บริเวณถนนและซอย ในเขตเทศบาล
เมืองสัตหีบ

0 0 0 1,000,000 -30 % 700,000

โครงการซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก 
บริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาล
เมืองสัตหีบ

0 995,000 899,000 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. 
บริเวณซอยต้นข่อย ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน  
บริเวณถนนเทศบาล 10(ถนนเลียบชาย
ทะเล)  หมู่ที 2  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ จ
.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน 
บริเวณศูนย์เครืองจักรกลเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0 0 332,500 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 75  
(ซอยลุงโพธิ) แยกขวา

0 0 0 0 100 % 530,000

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 2/1 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุง และเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนําบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
53/4 (ซอยร่มฤดี)

0 0 494,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคา
สํานักงานกองช่างเทศบาลเมืองสัตหีบ 0 0 99,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนน
รอบหนองตะเคียน และก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองเชือมทางเท้าพร้อมราวกันตก 
หมู่ที 2  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 2,200,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกัน
คลองดาดคลองและขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์บริเวณคลอง กม.5

0 0 0 530,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร  
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 89 (ซอย
บํารุงศิษย์)  หมู่ที 6  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 740,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 9 (ซอยบุญ
เจริญ) หมู่ที 4  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ
.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 660,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดบ่อพัก 
(Manhole)ภายในตลาดสัตหีบ     0 200,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน
บริเวณดาดฟ้าทางขึนกองวิชาการและ
แผนงานเทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเทียบ
เรือเทศบาลเมืองสัตหีบ ต.สัตหีบ  อ
.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 1,500,000

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

298,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวาง
ท่อระบายนํา P.V.C.พร้อมบ่อพัก ค.ส
.ล. บริเวณซอยทางเดินตรอกข้างร้านเน
วีโฟโต้

534,500 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และวาง
ท่อระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (ซ.เขา
หมอน)  แยกขวาซอย 2

95,000 0 0 0 0 % 0

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

364,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณซอย
สัตหีบสุขุมวิท 85(ท้ายซอยแยกซ้ายข้าง
กําแพงวัดเขาน้อย) (เสนอโดยชุมชน
ร่วมพัฒนา) 

0 0 588,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ
ระบายนํา บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 5  
(ซอยข้าวเลือดหมู)  หมู่ที 4  ต.สัตหีบ อ
.สัตหีบ จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 1,800,000

โครงการปรับปรุงถนนและเพิม
ประสิทธิภาพการระบายนํา บริเวณซอย
สัตหีบสุขุมวิท 97 หมู่บ้านเอกธานี

0 0 0 850,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนและเพิม
ประสิทธิภาพการระบายนํา บริเวณถนน
รอบหนองตะเคียนช่วงหลังห้างโลตัส
สัตหีบและโบสถ์แม่พระลูกประคํา 

0 417,600 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนและเพิม
ประสิทธิภาพการระบายนําบริเวณซอย
สัตหีบสุขุมวิท 107 ท้ายซอย

0 0 133,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบาย
นําในซอยสัตหีบสุขุมวิท105/4 ตําบล
สัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

0 0 500,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงทีจอดรถเทศบาลเมือง
สัตหีบหมู่ 2 ตําบลสัตหีบ 0 0 2,973,600 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหรือซ่อม
แซมไหล่ทางซอยต่างๆในเขตเทศบาล
เมืองสัตหีบ

0 0 1,000,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมเครือง
สูบนําและระดับนําแบบอัตโนมัติพร้อม
เป่าล้างบ่อบาดาลและเปลียนสารกรอง
ระบบประปาถังแชมเปญ บริเวณศูนย์
เครืองจักรกล เทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 200,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสือ
สารภายในห้องปฏิบัติงานกองช่าง สํานัก
งานเทศบาลเมืองสัตหีบ

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายนํา 
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 21 (ซอย
สมาคม) แยกขวา บ้านลุงเสวก  ต.สัตหีบ 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงระบบระบายนํา 
บริเวณถนนเทศบาล 3 หมู่ที 2  ต.สัตหีบ 
 อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี

0 0 0 0 100 % 35,000
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โครงการปรับปรุงระบบระบายนํา 
บริเวณศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาลเมือง
สัตหีบ ซอยสัตหีบสุขุมวิท 89 (ซอยบํารุง
ศิษย์) 

0 0 2,400,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายนําและ
นําพุบริเวณวงเวียนประภาคารเทศบาล
เมืองสัตหีบ  

0 0 486,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
ระบายนําบริเวณถนนหน้าท่อระบายนําสี
เหลียม ค.ส.ล. ซอยแยกสมาคม

35,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
ระบายนําและทีล้างรถบริเวณศูนย์ซ่อม
บํารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ

460,000 0 0 0 0 % 0

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

0 3,200,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
45/6 (ซอยอารีย์)

0 340,900 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
69/2 (ซอยเทพบูรพา)

0 298,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 
69/8 (ซอยเทพบูรพา)

0 1,216,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณถนนท้ายซอยหมู่
บ้านสามัคคี 23

99,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณถนนสุขุมวิทช่วง
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 111 – สะพานข้าม
คลอง กม.5

3,436,270 0 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณถนนสุขุมวิทช่วง
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 73 (ซ.พัฒนาบ่อน
ไก่) ไปทางแยกสัตหีบ

4,100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนํา บริเวณท่อและบ่อพักแยก
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 73 (ซ.พัฒนาบ่อน
ไก่)

97,000 0 0 0 0 % 0

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

2,600,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพ
การระบายนําบริเวณถนนรอบหนอง
ตะเคียน ช่วงหลังโลตัสสัตหีบฝังรัวหนอง
ตะเคียน

0 95,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบประปา บริเวณ
สนามฟุตบอลฐานทัพเรือสัตหีบ

0 0 300,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องนําห้องส้วม 
บริเวณห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุกอง
ช่าง บริเวณศูนย์ซ่อมบํารุงเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0 0 1,220,000 0 0 % 0

โครงการลอกท่อทําความสะอาดท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาล
เมืองสัตหีบ              

995,000 377,710 0 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

โครงการจ้างออกแบบอาคารโรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลเมืองสัตหีบ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 29,510,775.32 24,937,480.02 21,193,719 10,435,590 23,272,800

รวมงบลงทุน 29,619,825.32 24,979,910.02 21,345,519 10,535,590 24,005,800
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รวมงานไฟฟ้าถนน 34,455,278.62 31,412,800 27,482,609.08 18,456,330 32,639,600

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 194,220 218,900 225,480 240,480 4.37 % 251,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 494,709 540,000 461,612 530,000 1.89 % 540,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,967 60,000 51,290 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 743,896 818,900 738,382 830,480 851,000

รวมงบบุคลากร 743,896 818,900 738,382 830,480 851,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,395 9,645 13,910 25,000 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 16,395 9,645 13,910 40,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,522 4,652 2,712 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,100 70,640 32,850 137,000 0 % 137,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 125,954.47 99,987.4 113,859.19 150,000 0 % 150,000

วัสดุการเกษตร 99,300 180,570 159,690 400,000 0 % 400,000

รวมค่าวัสดุ 238,876.47 355,849.4 309,111.19 692,000 692,000

รวมงบดําเนินงาน 255,271.47 365,494.4 323,021.19 732,000 732,000

วันทีพิมพ์ : 4/9/2561  12:05:04 หน้า : 55/70



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเลือยเครืองตัดกิงไม้แบบใช้เครือง
ยนต์ 0 0 19,500 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 52,860 79,810 6,210 80,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,860 79,810 25,710 80,000 100,000

รวมงบลงทุน 52,860 79,810 25,710 80,000 100,000

รวมงานสวนสาธารณะ 1,052,027.47 1,264,204.4 1,087,113.19 1,642,480 1,683,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,129,980 1,276,080 1,300,740 1,330,000 -9.77 % 1,200,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5,622,172 5,758,440 5,115,000 5,235,000 14.61 % 6,000,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 703,876 705,690 622,640 644,000 8.7 % 700,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,456,028 7,740,210 7,038,380 7,229,000 7,920,000

รวมงบบุคลากร 7,456,028 7,740,210 7,038,380 7,229,000 7,920,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,686,600 1,654,400 1,435,200 5,280,000 -65.91 % 1,800,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,572 3,970 3,750 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 1,690,172 1,658,370 1,438,950 5,285,000 1,805,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,860,058.78 3,382,057.4 3,404,451.04 4,076,400 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 120,000

โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขนถ่าย
และฝังกลบขยะมูลฝอย ประจําปี 2562 0 0 0 0 100 % 5,000,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเทศบาลสะอาด สดใส ใส่ใจสิง
แวดล้อม 10,200 25,900 29,990 30,000 0 % 30,000

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน"จังหวัดสะอาด"ของเทศบาลเมือง
สัตหีบ

0 0 0 250,000 -60 % 100,000

โครงการบริหารจัดการขยะระดับ
ชุมชน/โรงเรียน 49,800 45,000 49,700 50,000 0 % 50,000

โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข 0 49,150 72,700 100,000 0 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 93,871.82 93,340 155,150 700,000 -28.57 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 3,013,930.6 3,595,447.4 3,711,991.04 5,206,400 5,900,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 99,200 98,810 149,800 400,000 -62.5 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 411,780 316,230 333,370 500,000 0 % 500,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 2,653,270.1 2,256,893.37 2,625,865.99 3,000,000 0 % 3,000,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 79,080 10,800 68,720 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 3,243,330.1 2,682,733.37 3,177,755.99 3,971,000 3,721,000

รวมงบดําเนินงาน 7,947,432.7 7,936,550.77 8,328,697.03 14,462,400 11,426,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 0 0 0 0 100 % 2,400,000

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

0 2,000,000 0 0 0 % 0

จัดซือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
ชนิด 6 ล้อ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 
10 ลบ.ม.

2,288,000 2,300,000 0 2,400,000 -100 % 0

จัดซือเรืออลูมิเนียม 0 250,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 770,544.13 745,570 674,865 300,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,058,544.13 5,295,570 674,865 2,700,000 2,500,000

รวมงบลงทุน 3,058,544.13 5,295,570 674,865 2,700,000 2,500,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 18,462,004.83 20,972,330.77 16,041,942.03 24,391,400 21,846,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 53,969,310.92 53,649,335.17 44,611,664.3 44,490,210 56,168,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 625,598 777,279 781,210 1,660,000 0 % 1,660,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 12,367 20,345 6,823 100,000 0 % 100,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 13,500 18,000 90,000 0 % 90,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 564,640 638,640 642,877 700,000 0 % 700,000
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 80,590 85,020 79,895 100,000 0 % 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,283,195 1,534,784 1,528,805 2,650,000 2,650,000

รวมงบบุคลากร 1,283,195 1,534,784 1,528,805 2,650,000 2,650,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,600 11,340 10,080 25,000 0 % 25,000

ค่าเช่าบ้าน 28,800 28,800 40,900 112,000 0 % 112,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 41,400 40,140 50,980 147,000 147,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 20,300

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
สํารวจข้อมูลจปฐ.และกชช 2.ค ของ
ชุมชนในเขตเทศบาล

60,808 63,250 44,660 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4,200 22,990 0 50,000 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,777.14 18,236.56 13,958.41 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 71,785.14 104,476.56 58,618.41 215,000 215,300

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,029 46,720 31,954 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,100 5,250 8,274 20,000 0 % 20,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 12,400 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 23,963.62 23,843.68 22,546 60,000 0 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 32,700 59,100 44,600 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 77,792.62 134,913.68 119,774 240,000 240,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,597.35 860.01 2,346.86 10,000 0 % 10,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 2,721.01 3,098.72 5,739.91 7,000 0 % 7,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 8,709.37 9,219.09 9,161.71 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,027.73 13,177.82 17,248.48 37,000 37,000

รวมงบดําเนินงาน 204,005.49 292,708.06 246,620.89 639,000 639,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน มีพนักพิงสูงและ
ท้าวแขน 5,700 0 0 0 0 % 0

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

65,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 
บีทียู พร้อมติดตัง  จํานวน 1 เครือง 0 0 16,900 0 0 % 0

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

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู พร้อมติดตัง  จํานวน 1 เครือง 0 32,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล 0 5,400 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว)

0 0 28,900 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

0 0 0 0 100 % 30,000

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 3,100 2,800 -10.71 % 2,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,380 6,650 6,880 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,080 44,550 55,780 62,800 92,500

รวมงบลงทุน 109,080 44,550 55,780 62,800 92,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 1,596,280.49 1,872,042.06 1,831,205.89 3,351,800 3,381,800

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเคลือนที 101,325 99,930 45,277 150,000 0 % 150,000

โครงการชุมชนสัมพันธ์เทศบาลเมือง
สัตหีบ 113,900 0 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลเคลือนที 53,550 54,428 55,700 200,000 0 % 200,000

โครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น 37,000 33,000 35,000 100,000 0 % 100,000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ
กรรมการชุมชน 129,392 133,637 117,737 200,000 0 % 200,000

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้าน
น่ามอง 88,055 0 80,505 100,000 0 % 100,000
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้นําชุมชน 0 503,060 646,740 694,000 22.48 % 850,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ
สร้างเศรษฐกิจชุมชน 21,700 19,060 26,685 100,000 0 % 100,000

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ 15,805 23,775 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
เยาวชนและประชาชน 222,339 153,151 245,976 250,000 0 % 250,000

โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใย
ครอบครัว 23,555 27,405 0 130,000 -23.08 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 806,621 1,047,446 1,253,620 1,954,000 2,080,000

รวมงบดําเนินงาน 806,621 1,047,446 1,253,620 1,954,000 2,080,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 806,621 1,047,446 1,253,620 1,954,000 2,080,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,402,901.49 2,919,488.06 3,084,825.89 5,305,800 5,461,800

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินคัพ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และ
ประชาชน 718,206.5 691,055 716,858 750,000 0 % 750,000

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพือ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและป้องกันยา
เสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถาน
ศึกษา

0 0 0 200,000 0 % 200,000
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โครงการจัดกิจกรรมลานคนรักดนตรี 92,850 100,000 90,000 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา 79,925 90,700 99,800 100,000 0 % 100,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ
หน่วยงานอืน 42,755 59,323 23,200 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 933,736.5 941,078 929,858 1,330,000 1,230,000

รวมงบดําเนินงาน 933,736.5 941,078 929,858 1,330,000 1,230,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 933,736.5 941,078 929,858 1,330,000 1,230,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 47,425 46,960 97,520 100,000 100 % 200,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 551,163.7 570,890.69 0 650,000 7.69 % 700,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 240,647 265,135 284,027 300,000 0 % 300,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 248,000 247,016 278,900 300,000 0 % 300,000

โครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีล
จาริณีภาคฤดูร้อน 122,684 120,000 0 0 0 % 0

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 0 0 93,504 120,000 0 % 120,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
แก่เด็กนักเรียน 93,350 99,988 100,000 100,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน
พรรษา 144,544 169,773 196,209 250,000 0 % 250,000
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โครงการสืบสานเทศกาลกินเจ 0 70,002 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,447,813.7 1,589,764.69 1,050,160 1,820,000 1,870,000

รวมงบดําเนินงาน 1,447,813.7 1,589,764.69 1,050,160 1,820,000 1,870,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 1,447,813.7 1,589,764.69 1,050,160 1,820,000 1,870,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,381,550.2 2,530,842.69 1,980,018 3,150,000 3,100,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,113,389 1,389,696 1,414,410 1,882,940 6.64 % 2,008,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 68,244 67,365 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 80,700 85,200 103,200 0 % 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 508,240 522,960 536,880 558,480 2.6 % 573,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 68,120 62,580 59,820 60,000 -6.67 % 56,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,689,749 2,124,180 2,163,675 2,671,820 2,807,400

รวมงบบุคลากร 1,689,749 2,124,180 2,163,675 2,671,820 2,807,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,152 5,030 3,300 16,000 0 % 16,000

รวมค่าตอบแทน 45,152 47,030 45,300 76,000 76,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1,800 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,130 11,230 9,080 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 12,930 11,230 9,080 65,000 65,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,302 59,035.5 46,015.5 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,078 3,923 3,356 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 535 12,950 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 85,356.08 70,147.24 76,144.44 120,000 0 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,680 95,064 82,062 130,000 0 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 149,951.08 241,119.74 207,577.94 345,000 340,000

รวมงบดําเนินงาน 208,033.08 299,379.74 261,957.94 486,000 481,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงานแบบมีพนักพิง 0 0 0 0 100 % 3,300

จัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู จํานวน 4 เครือง 0 97,500 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะเหล็กสํานักงาน ขนาด 5 ฟุต 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 0 0 24,800 0 100 % 21,000
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 14,760 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา สําหรับ
กระดาษขนาด A3

0 0 36,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) 3,990 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 1,690 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 71,240 37,260 36,030 70,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 91,680 134,760 96,830 70,000 104,300

รวมงบลงทุน 91,680 134,760 96,830 70,000 104,300

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,989,462.08 2,558,319.74 2,522,462.94 3,227,820 3,392,700

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 452,080 522,400 466,080 591,480 6.34 % 629,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,000 86,000 72,000 96,000 -4.17 % 92,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 524,080 608,400 538,080 687,480 721,000

รวมงบบุคลากร 524,080 608,400 538,080 687,480 721,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 172,980 169,880 95,040 300,000 0 % 300,000

รวมค่าตอบแทน 172,980 169,880 95,040 300,000 300,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 38,500 3,968 6,760 30,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,760 24,030 21,260 120,000 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 53,260 27,998 28,020 160,000 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 121,712 94,704 246,948 250,000 0 % 250,000

วัสดุก่อสร้าง 264,509 328,530 418,500 700,000 0 % 700,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 128,258 29,630 13,450 215,000 0 % 215,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 260,927.95 201,509.75 229,171.91 400,000 0 % 400,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 3,274.2 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุอืน 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 778,681.15 654,373.75 908,069.91 1,575,000 1,565,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 285,008.27 320,998.03 316,821.98 450,000 0 % 450,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 8,062.88 13,393.4 25,000 0 % 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,497.32 1,219.8 1,321.45 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 286,505.59 330,280.71 331,536.83 485,000 485,000

รวมงบดําเนินงาน 1,291,426.74 1,182,532.46 1,362,666.74 2,520,000 2,510,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 0 787,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือรถบดไหล่ทาง 0 0 0 0 100 % 485,000
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ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือเครืองวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ 0 0 0 0 100 % 25,000

จัดซือเทปวัดระยะทาง 0 0 0 0 100 % 2,200

จัดซือล้อวัดระยะทาง 0 0 0 0 100 % 8,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 165,295 191,763 345,377.5 250,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 165,295 191,763 1,132,377.5 250,000 770,200

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบอาคารสํานักงานและ
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พร้อมอาคารประกอบและทางเชือม
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เดิม เทศบาลเมืองสัตหีบ

0 0 200,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 200,000 0 0

รวมงบลงทุน 165,295 191,763 1,332,377.5 250,000 770,200

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 1,980,801.74 1,982,695.46 3,233,124.24 3,457,480 4,001,200

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,970,263.82 4,541,015.2 5,755,587.18 6,685,300 7,393,900

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 162,000 216,000 180,000 22.22 % 220,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 18,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 180,000 240,000 204,000 244,000

รวมงบบุคลากร 240,000 180,000 240,000 204,000 244,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 25,600 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 45,000 0 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 25,600 36,000 36,000 81,000 81,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 3,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 3,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 6,000 6,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 3,000 -66.67 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,270 0 0 10,000 -90 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 3,270 0 0 13,000 2,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 63,587.06 66,607.06 59,508.92 100,000 -95 % 5,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 16,844.27 63,359.62 96,262.55 140,000 -96.43 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 80,431.33 129,966.68 155,771.47 240,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 109,301.33 165,966.68 191,771.47 340,000 99,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 349,301.33 345,966.68 431,771.47 544,000 343,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 349,301.33 345,966.68 431,771.47 544,000 343,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,146,427 1,176,556 1,203,422 1,413,800 -3.01 % 1,371,300

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอืน 271,080 288,000 378,720 556,000 -100 % 0

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 18,710,300 22,000,000 6.82 % 23,500,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 2,470,400 4,500,000 11.11 % 5,000,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 205,000 212,000 220,000 300,000 16.67 % 350,000

สํารองจ่าย 43,000 212,875 20,692 750,040 -3.01 % 727,450

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 306,078 263,788 442,547 589,050 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล 0 0 0 0 100 % 231,960

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 560,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 2,220,000 2,315,680 2,409,610 2,422,600 7.4 % 2,601,940

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 0 0 294,000 -89.96 % 29,520

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 551,639 264,276 264,276 665,810 -60.31 % 264,280

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0 0 46,100 29,000 3.45 % 30,000

รวมงบกลาง 4,743,224 4,733,175 26,166,067 33,620,300 34,966,450

รวมงบกลาง 4,743,224 4,733,175 26,166,067 33,620,300 34,966,450

รวมงบกลาง 4,743,224 4,733,175 26,166,067 33,620,300 34,966,450

รวมแผนงานงบกลาง 4,743,224 4,733,175 26,166,067 33,620,300 34,966,450

รวมทุกแผนงาน 120,615,471.74 119,535,022.26 143,378,257.2 178,370,000 190,776,400
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษใหแ้กน่ำยกเทศมนตรี

และรองนำยกเทศมนตรี เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวง 

มหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคำ่ตอบแทน และประโยชน์ 

ตอบแทนอืน่ของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี

ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชกิสภำ

เทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี

และกำรจำ่ยคำ่เบีย้ประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554

แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 351,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งใหแ้กน่ำยกเทศมนตรี

และรองนำยกเทศมนตรี เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวง 

มหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคำ่ตอบแทน และประโยชน์ 

ตอบแทนอืน่ของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี

ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชกิสภำ

เทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี

และกำรจำ่ยคำ่เบีย้ประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554

แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

งบบุคลำกร 14,848,470 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 6,154,560 บำท

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 351,000 บำท

หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 10/9/2561  09:27:02

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 22,624,670 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

งำนบรหิำรท ั่วไป 22,624,670 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 1,429,920 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กน่ำยกเทศมนตรี และ

รองนำยกเทศมนตรี เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวง

มหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคำ่ตอบแทน และประโยชน์

ตอบแทนอืน่ของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี

ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชกิสภำ

เทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี

และกำรจำ่ยคำ่เบีย้ประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554

แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนแกพ่นกังำนเทศบำล

ต ำแหน่งประเภทบรหิำรทอ้งถิน่ระดบักลำงและ 

ระดบัสงู  และต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่

ระดบักลำง  ทีไ่ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งและมสีทิธิ

ไดร้บัคำ่ตอบแทนรำยเดอืนเทำ่กบัเงนิประจ ำต ำแหน่ง

ทีไ่ดร้บั จ ำนวน  4  อตัรำ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร

กลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้

ขำ้รำชกำรหรือพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิคำ่ตอบแทน

นอกเหนือเงนิเดอืน พ.ศ.2547  ลงวนัที ่ 22  เมษำยน 2547

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำวแก่

พนกังำนเทศบำล  จ ำนวน  2 อตัรำ 

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรให้

พนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำล

ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนเทศบำล 

พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน จ ำนวน 14  อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบักำรใหพ้นกังำนเทศบำล

ไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.2558  ลงวนัที ่18 มถิุนำยน 2558

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 364,200 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 8,693,910 บำท

เงนิเดอืนพนกังำน 6,303,300 บำท

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 3,563,640 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนใหแ้กป่ระธำนสภำเทศบำล

รองประธำนสภำเทศบำล และสมำชกิสภำเทศบำล

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิเดอืน 

เงนิคำ่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ของนำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล 

สมำชกิสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี

และกำรจำ่ยคำ่เบีย้ประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554

แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้    

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล

459,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

และทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวง

มหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคำ่ตอบแทน และประโยชน์ 

ตอบแทนอืน่ของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี

ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชกิสภำ

เทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี

และกำรจำ่ยคำ่เบีย้ประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554

แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 



หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 10/9/2561  09:27:02

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว  

ใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง จ ำนวน  8  อตัรำ เป็นไปตำม 

ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง

ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรใหพ้นกังำน

เทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำลไดร้บัเงนิ

เพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนของพนกังำนจำ้ง

ในสงักดั จ ำนวน 9 อตัรำ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร

กลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบั

พนกังำนจำ้ง(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 101,460 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำในสงักดั พรอ้มท ัง้เงนิ

ปรบัปรุงคำ่จำ้ง จ ำนวน 1 อตัรำ  เป็นไปตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำน

ท ั่วไปเกีย่วกบัอตัรำคำ่จำ้งและกำรใหลู้กจำ้งของเทศบำล

ไดร้บัคำ่จำ้ง(ฉบบัที ่5) พ.ศ.2561

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,334,430 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งแกพ่นกังำนเทศบำล 

ต ำแหน่งประเภทบรหิำรทอ้งถิน่ระดบักลำงและ 

ระดบัสงู และต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบัตน้

และระดบักลำง ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 6 อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัรำเงนิเดอืน

และวธีิกำรจำ่ยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่

(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2559  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 232,920 บำท

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 357,600 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้น  คำ่เชำ่ซ้ือ  หรือช ำระเงนิกูซ้ื้อบำ้น

ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล  ซึง่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเชำ่บำ้นและ

มสีทิธไิดร้บัเงนิคำ่เชำ่บำ้น เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร

ของพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้งประจ ำ และพนกังำนจำ้ง

ทีป่ฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรปกต ิหรือในวนัหยุดรำชกำร

ในกรณีทีม่งีำนเรง่ดว่น และจ ำเป็น เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวง

มหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่เชำ่บำ้น 36,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสำมญัประจ ำสภำ

เทศบำลทีส่ภำเทศบำลแตง่ต ัง้ใหท้ ำหน้ำทีเ่กีย่วกบักจิกำร

สภำเทศบำล เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ย

เงนิเดอืน เงนิคำ่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยำ่งอืน่

ของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี สมำชกิสภำเทศบำล

ทีด่ ำรงต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำล และสมำชกิสภำเทศบำล

ทีด่ ำรงต ำแหน่งรองประธำนสภำเทศบำล สมำชกิสภำเทศบำล

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี และกำร

จำ่ยเงนิคำ่เบีย้ประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554

แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 150,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนกำรตรวจประเมนิเอกสำร

ผลงำนทำงวชิำกำร กำรประเมนิบคุคล ฯลฯ

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยกำรคดัเลือก

พนกังำนและลูกจำ้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2555

แกไ้ข เพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิรำงวลักำรปฏบิตังิำนเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ 

สำรวตัรทหำรเรือฯลฯ ทีป่ฏบิตังิำนชว่ยเหลือกจิกำรเทศบำล 

ตำมอตัรำทีก่ฎหมำยก ำหนด เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

ที ่มท 0310.4/ว3369  ลงวนัที ่ 9 พฤศจกิำยน 2537

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

(เงนิรำงวลัประจ ำปี) เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ

อนัมลีกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปีแกพ่นกังำนสว่นทอ้งถิน่

ใหเ้ป็นรำยจำ่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่เบีย้ประชุม 10,000 บำท

คำ่ตอบแทน 633,300 บำท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 400,000 บำท

งบด ำเนินงำน 6,260,200 บำท
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1.  คำ่รบัรอง  ต ัง้ไว ้ 70,000  บำท  แบง่เป็น  2  ลกัษณะ  คอื 

      1.1 คำ่รบัรองในกำรตอ้นรบับคุคล หรือคณะบคุคล  

           ต ัง้ไว ้ 60,000  บำท

      เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่ของขวญั คำ่พมิพ์เอกสำร

      คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วเนื่องในกำรเล้ียงรบัรอง รวมท ัง้คำ่บรกิำรและ

      คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ซึง่จ ำเป็นตอ้งจำ่ยทีเ่กีย่วกบักำรรบัรองเพือ่เป็นคำ่

      รบัรองในกำรตอ้นรบับุุคคลหรือคณะบคุคลทีไ่ปนิเทศงำน,ตรวจงำน

      หรือเยีย่มชม หรือทศันศกึษำดงูำน และเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง

      ซึง่รว่มตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล  เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวง 

      มหำดไทย  ที ่มท  0808.4/ว.2381 ลงวนัที ่28 กรกฎำคม 2548 

     ไมเ่กนิรอ้ยละ 1  ของรำยไดจ้รงิ ของปีงบประมำณทีล่ว่งมำ

      โดยไมร่วมรำยไดจ้ำกเงนิอดุหนุนเฉพำะกจิ  เงนิกู ้ เงนิจำ่ยขำดเงนิ 

      สะสมและเงนิทีอ่ทุศิใหซ้ึง่ในปี 2560 เทศบำลมรีำยไดจ้รงิ 

     จ ำนวน 139,181,216.61 บำท 

     (191,992,330.61 – 52,811,114) ค ำนวณไมเ่กนิรอ้ยละ 1   

    เป็นเงนิ  1,391,812.16  บำท  ต ัง้ไว ้60,000 บำท

     ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

     

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เย็บหนงัสอื  เขำ้ปกหนงัสอื คำ่ซกัฟอก

คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูล คำ่ระวำงบรรทุก คำ่เชำ่ทรพัย์สนิ 

คำ่โฆษณำและเผยแพร ่คำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ 

คำ่เบีย้ประกนั คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ คำ่จำ้ง

เหมำบรกิำร คำ่ตดิต ัง้ไฟฟ้ำ คำ่ตดิต ัง้ประปำ คำ่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว7120

ลงวนัที ่ 9 ธนัวำคม  2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่

จำ้งเหมำบรกิำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 220,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 100,900 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล

ลูกจำ้งประจ ำและผูม้สีทิธเิบกิ  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุรพนกังำนสว่นทอ้งถิน่

พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 และหนงัสอืกระทรวง

มหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวนัที ่  9 สงิหำคม  2559   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ใช้สอย 4,026,900 บำท

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 37,300 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบักำรเลือกต ัง้ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด อกีท ัง้

ใหค้วำมรว่มมอืในกำรประชำสมัพนัธ์ กำรรณรงค์

และกำรใหข้อ้มลูขำ่วสำรแกป่ระชำชนใหท้รำบถงึ

สทิธแิละหน้ำทีแ่ละกำรมสีว่นรว่มทำงกำรเมอืง

ในกำรเลือกต ัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร สมำชกิวุฒสิภำ  

กำรจดักำรเลือกต ัง้ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่และสมำชกิสภำทอ้งถิน่

เชน่  กำรจดัท ำคทัเอำ๊ท์  ป้ำยไมอ้ดัหรือป้ำยผำ้  สือ่สิง่พมิพ์

กำรจดัประชุมช้ีแจงหรือกำรเสวนำ  กำรจดัอบรมกลุม่มวลชน

ในทอ้งถิน่  กำรเดนิรณรงค์หรือกจิกรรมอืน่ตำมควำมเหมำะสม

โดยค ำนึงถงึฐำนะกำรคลงัขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ชดใชค้ำ่เสยีหำยหรือคำ่สนิไหมทดแทน

กรณีควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภำยนอก  เนื่องจำก

พนกังำน ลูกจำ้งประจ ำ และพนกังำนจำ้ง  กระท ำผดิ

ทำงละเมดิตอ่บคุคลภำยนอก  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรเลือกต ัง้ 1,000,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยคำ่ของขวญั ของรำงวลั 

หรือเงนิรำงวลั ฯลฯ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ชดใชค้ำ่เสยีหำยหรือคำ่สนิไหมทดแทน 30,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ของขวญั ของรำงวลั หรือเงนิรำงวลั 1,000 บำท

    เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ย 

   ในกำรจดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่ม

    กำรแขง่ขนักีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

    เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

    พ.ศ. 2561 – 2564   หน้ำ  222  ล ำดบัที ่20

    ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

    1.2  คำ่เล้ียงรบัรองในกำรประชุมสภำทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมกำร

    หรือคณะอนุกรรมกำร ทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตำมกฎหมำย 

    ต ัง้ไว ้ 10,000  บำท

    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ตำ่งๆ  เพือ่ใชใ้นกำรเล้ียงรบัรอง

    ในกำรประชุมสภำทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร

     หรือกำรประชุมระหวำ่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัองค์กร

     ปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

     กบัรฐัวสิำหกจิ หรือเอกชน

     เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว2381

     ลงวนัที ่ 28  กรกฎำคม 2548   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

2. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนรฐัพธีิและงำนส ำคญัอืน่ๆ    

    ต ัง้ไว ้ 150,000  บำท  

    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนรฐัพธีิและงำนส ำคญัอืน่ๆ 
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1  หน้ำ 21  ล ำดบัที ่2

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ

สมเด็จพระเจำ้อยูห่วัมหำวชริำลงกรณบดนิทรเทพยวรำงกูร   

28 กรกฎำคม และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564   

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1  หน้ำ 21  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรจดังำนพระรำชพธีิเฉลมิพระชนมพรรษำ12  สงิหำมหำรำชนีิ 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยคำ่พวงมำลยั ชอ่ดอกไม ้

กระเชำ้ดอกไม ้และพวงมำลำในกำรเขำ้รว่มงำนตำ่งๆ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรจดังำนเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเจำ้อยูห่วัมหำวชริำลงกรณบดนิทร

เทพยวรำงกูร

200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร ส ำหรบัอบรมสมัมนำ 

ของพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้ง เพือ่เพิม่พูน

ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ เชน่ คำ่ลงทะเบยีน คำ่เบีย้เล้ียง

เดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ  

และ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ตำมอตัรำทีร่ะเบยีบก ำหนด ฯลฯ

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่พวงมำลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชำ้ดอกไม ้และพวงมำลำ 20,000 บำท

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 1,550,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร  เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่  

พ.ศ.2561 – 2564  แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ 

ฉบบัที1่  หน้ำ 40  ล ำดบัที ่15

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำร

ปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมำก ที ่มท 0816.5/ว2726

ลงวนัที ่ 4  ธนัวำคม  2560 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่พ.ศ.2561 - 2564  

หน้ำ  199   ล ำดบัที ่21 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนกำรสรำ้งควำมปรองดองและสมำนฉนัท์ของคนใน

ชำติ

25,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโครงกำร

เชน่ เอกสำรคูม่อื  แผน่พบัทำงทะเบยีน และ

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ประชำชนใช้

ในกำรตดิตอ่งำนทะเบยีนรำษฎร   

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1  หน้ำ 40  ล ำดบัที ่16 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรวนัตอ่ตำ้นยำเสพตดิโลก 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่พ.ศ.2561 - 2564  

หน้ำ  226   ล ำดบัที ่8 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรจดัท ำเอกสำรคูม่อืทะเบยีนรำษฎร 20,000 บำท

โครงกำรจดังำนวนัเทศบำล 10,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ทีช่ ำรุดเสยีหำยไมส่ำมำรถใชง้ำนได้

เชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์  เครือ่งปรบัอำกำศ

 เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์เอกสำร และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น 

ควำมรบัผดิชอบ ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ 

ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ย

ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัโครงกำรอบรมเสรมิสรำ้ง

ศกัยภำพทำงดำ้นภำษำองักฤษส ำหรบัผูบ้รหิำรสว่นทอ้งถิน่

สมำชกิสภำเทศบำล และบคุลำกรของเทศบำลเมอืงสตัหีบ

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆในโครงกำร ฯลฯ 

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 19  ล ำดบัที ่2

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 70,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัโครงกำรอบรมและ

ศกึษำดงูำนเทศบำลเมอืงสตัหีบ ใหแ้กผู่บ้รหิำร 

สมำชกิสภำเทศบำล หวัหน้ำสว่นรำชกำร 

พนกังำนเทศบำล  ลูกจำ้งประจ ำ และพนกังำนจำ้ง 

เชน่ คำ่อำหำร อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่เชำ่ทีพ่กั 

คำ่ยำนพำหนะ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆในโครงกำร ฯลฯ

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 หน้ำ 81  ล ำดบัที ่2

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรอบรมเสรมิสรำ้งศกัยภำพทำงดำ้นภำษำองักฤษส ำหรบัผูบ้รหิำรสว่น

ทอ้งถิน่ สมำชกิสภำเทศบำล และบคุลำกรของเทศบำลเมอืงสตัหีบ

60,000 บำท

โครงกำรอบรมและศกึษำดงูำนเทศบำลเมอืงสตัหีบ 500,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนวสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ เชน่  

แบตเตอรี ่ ยำงนอก ยำงใน  สำยไมล์ ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดกุอ่สรำ้ง 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง เชน่ ไมต้ำ่ง ๆ 

ส ีทนิเนอร์   แปรงทำส ีฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั เชน่  

แปรง  ไมก้วำด ผำ้ปโูตะ๊ ฯลฯ    

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ  เชน่ สำยไฟฟ้ำ  

ปล ัก๊ไฟฟ้ำ  สวติซ์ไฟฟ้ำ เบรกเกอร์ สำยไมค์ ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดสุ ำนกังำน 280,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน  เชน่  กระดำษ  หมกึ 

แฟ้มเอกสำร ธงชำต ิฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่วสัดุ 820,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฝำกสง่ไปรษณีย์ส ำหรบัหนงัสอื  

รำชกำรตำ่งๆ ตำมระเบยีบฯ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่ คำ่บ ำรุง และคำ่ใชโ้ทรศพัท์ 

ในกำรตดิตอ่รำชกำรกบัหน่วยงำนอืน่  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำประปำทีใ่ชใ้นส ำนกังำนเทศบำล 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 75,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำทีใ่ชใ้นอำคำรส ำนกังำนเทศบำล

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 55,000 บำท

คำ่สำธำรณูปโภค 780,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ 550,000 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือจำนบนัทกึขอ้มลู

ตลบัหมกึ  กระดำษตอ่เนื่อง  สำยอปุกรณ์  

แป้นพมิพ์ เมนบอร์ดซอฟแวร์  และอืน่ๆ  

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร ่เชน่ ฟิล์ม พูก่นั 

ส ีกระดำษเขยีนโปสเตอร์ กระดำษสติก๊เกอร์ 

แถบบนัทกึเสยีงหรือภำพ  ฯลฯ  

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

 ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 300,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ำมนัดเีซล 

น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัเครือ่ง ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้
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จ ำนวนจดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ ขนำด 36,000 บทีียู พรอ้มตดิต ัง้ 60,700 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ ขนำด 36,000 บทีียู 

พรอ้มตดิต ัง้ ส ำหรบัหอ้งประชุมสภำเทศบำลฯ จ ำนวน  1  เครือ่ง   

โดยจดัซ้ือตำมบญัชีนวตักรรมไทย ประจ ำปี 2561   

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที3่   หน้ำ  23    ล ำดบัที ่2

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

จดัซ้ือเครือ่งโทรศพัท์ส ำนกังำน 4,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งโทรศพัท์ส ำนกังำน 

จ ำนวน 4 เครือ่ง  รำคำเครือ่งละ 1,000  บำท

โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดั

เพือ่ใหไ้ดข้องทีม่คีณุภำพด ีเป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

ที ่มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร 

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2  หน้ำ 55  ล ำดบัที ่21 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

จดัซ้ือเกำ้อีข้ำเหล็กบนุวมมพีนกัพงิ 4,500 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเกำ้อีข้ำเหล็ก

บนุวม มพีนกัพงิ  จ ำนวน 3 ตวั  

โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดั

เพือ่ใหไ้ดข้องทีม่คีณุภำพด ีตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยที่

มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร 

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564    

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 หน้ำ  23  ล ำดบัที ่1 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

คำ่ครุภณัฑ์ 1,076,000 บำท

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

งบลงทุน 1,076,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผลแบบที ่2 (จอภำพขนำดไมน้่อย

กวำ่ 19 นิ้ว)

30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่2

      (จอขนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครือ่ง

      คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน้่อยกวำ่ 4 แกนหลกั 

(4 core) จ ำนวน 1 หน่วย มหีน่วยควำมจ ำ

แบบ Cache Memory  ขนำดไมน้่อยกวำ่ 8 MB

- มคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำนไมน้่อยกวำ่ 3.2 GHz  

มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ

โดยมคีณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดกีวำ่ ดงัน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกั

ทีม่หีน่วยควำมจ ำขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพตดิต ัง้อยูภ่ำยในหน่วย

ประมวลผลกลำง แบบ GraphicsProcessing Unit 

ทีส่ำมำรถใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพ

ขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่คีวำมสำมำรถในกำรใช้

หน่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ 

มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 8 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวำ่ 

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 2 TB หรือชนิดSolid State Drive

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 240 GB จ ำนวน 1  หน่วย

- ม ีDVD-RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Best-T หรือดกีวำ่จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง   

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface)แบบ USB 2.0  

หรือดกีวำ่ไมน้่อยกวำ่ 3 ชอ่ง

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือรถบรรทุก (ดเีซล) ขนำด 1 ตนั

ปรมิำตรกระบอกสบูไมต่ ่ำกวำ่ 2,400 ซีซี หรือก ำลงั

เครือ่งยนต์สงูสดุไมต่ ่ำกวำ่ 110 กโิลวตัต์ ขบัเคลือ่น 2 ลอ้

แบบดบัเบิล้แค็บ  จ ำนวน 1 คนั 

โดยจดัซ้ือตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ พ.ศ.2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564   

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 89  ล ำดบัที ่8  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนสง่

จดัซ้ือรถบรรทุก (ดเีซล) 814,000 บำท

 - มแีป้นพมิพ์และเมำส์

 - มจีอภำพแบบ LED หรือดกีวำ่ Contrast Ratio
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จ ำนวน

จ ำนวนจดัซ้ือเครือ่งสแกนเนอร์ ส ำหรบังำนเก็บเอกสำรท ั่วไป 3,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ้ือเครือ่งสแกนเนอร์ ส ำหรบังำน

เก็บเอกสำรท ั่วไป ส ำหรบังำนทะเบยีนรำษฎร์ จ ำนวน 1 เครือ่ง

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน  

- มคีวำมละเอยีดในกำรสแกนสงูสดุไมน้่อยกวำ่ 4,800x4,800dpi

- สำมำรถสแกนเอกสำรไดไ้มน้่อยกวำ่กระดำษขนำดA4

- มชีอ่งเชือ่มตอ่(Interface) USB 2.0 

หรือดกีวำ่ไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง   

โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2561 

ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

ลงวนัที ่ 23  พฤษภำคม  พ.ศ. 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่  พ.ศ. 2561 - 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 25  ล ำดบัที ่8

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ(Inkjet Printer) จ ำนวน 1 เครือ่ง 

มคีณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- ใชเ้ทคโนโลยีแบบพน่หมกึ(Inkjet)

- มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพ์ไมน้่อยกวำ่ 1,200X1,200 dpi

- มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งขำวด ำส ำหรบักระดำษA4

 ไมน้่อยกวำ่ 30 หน้ำตอ่นำท(ีppm) หรือ 10.2 ภำพตอ่นำที(ipm)

- มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งสสี ำหรบักระดำษA4

 ไมน้่อยกวำ่ 17 หน้ำตอ่นำท(ีppm) หรือ 8.1 ภำพตอ่นำที(ipm)

- มชีอ่งเชือ่มตอ่(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ 

จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง

- มถีำดใสก่ระดำษไดไ้มน้่อยกวำ่ 100 แผน่

- สำมำรถใชไ้ดก้บัA3, A4, Letter,Legal และCustom

โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2561 

ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

ลงวนัที ่ 23  พฤษภำคม  พ.ศ. 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่  พ.ศ. 2561 - 2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2   หน้ำ 47    ล ำดบัที ่5

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

 ไมน้่อยกวำ่ 600:1 และมขีนำดไมน้่อยกวำ่19 นิ้ว    

 จ ำนวน 1 หน่วย     

 โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำน

 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2561 

ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

ลงวนัที ่23 พฤษภำคม 2561

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่  

พ.ศ. 2561 - 2564  หน้ำ 236 ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ(Inkjet Printer) 7,100 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวนอดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอสตัหีบ ตำมโครงกำรพฒันำคณุภำพกำรใหบ้รกิำร

ประชำชนส ำนกัทะเบยีนอ ำเภอสตัหีบ  ประจ ำปี 2562

50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำคณุภำพกำร

ใหบ้รกิำรประชำชนส ำนกัทะเบยีนอ ำเภอสตัหีบ  ประจ ำปี 2562 

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1   หน้ำ  22   ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เงนิอุดหนุน 440,000 บำท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์

ขนำดใหญ ่ ไมร่วมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงปกต ิหรือคำ่ซอ่มกลำง

เชน่ เครือ่งจกัรกล  ยำนพำหนะขนำดใหญ ่เป็นตน้

เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมำก

ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ย

ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

งบเงนิอุดหนุน 440,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 150,000 บำท

จดัซ้ือเครือ่งส ำรองไฟ ขนำด 800 VA 2,500 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ้ือเครือ่งส ำรองไฟ ขนำด 800 VA   จ ำนวน 1 เครือ่ง

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

มกี ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน้่อยกวำ่ 800 AV (480 Watts)

สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้มน้่อยกวำ่ 15 นำที

โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2561 

ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

ลงวนัที ่ 23  พฤษภำคม  พ.ศ. 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่  พ.ศ. 2561 - 2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2  หน้ำ 47  ล ำดบัที ่6 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรขอรบัเงนิอดุหนุน

เพือ่สนบัสนุนกจิกรรมเหลำ่กำชำดจงัหวดัชลบรีุ ประจ ำปี 2562

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

หน้ำ 254 ล ำดบัที ่5   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

อดุหนุนเหลำ่กำชำดจงัหวดัชลบรีุตำมโครงกำรขอรบัเงนิอดุหนุนเพือ่สนบัสนุน

กจิกรรมเหลำ่กำชำดจงัหวดัชลบรีุ ประจ ำปี 2562

130,000 บำท

อดุหนุนส ำนกังำนจงัหวดัชลบรีุ (ศนูย์อ ำนวยกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ

จงัหวดัชลบรีุ) ตำมโครงกำรขอรบัเงนิอดุหนุนเพือ่เพิม่ศกัยภำพในกำรป้องกนั

และแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิของศนูย์อ ำนวยกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ

จงัหวดัชลบรีุประจ ำปีงบประมำณ 2562

130,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรขอรบัเงนิอดุหนุน

เพือ่เพิม่ศกัยภำพในกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ

ของศนูย์อ ำนวยกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ

จงัหวดัชลบรีุ  ประจ ำปีงบประมำณ 2562  

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

พ.ศ.2561 – 2564 หน้ำ 253 ล ำดบัที ่4 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอสตัหีบตำมโครงกำรรบัเสด็จพระบรมวงศำนุวงศ์ 

ประจ ำปี 2562

100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรรบัเสด็จ

พระบรมวงศำนุวงศ์  ประจ ำปี 2562   

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

พ.ศ.2561 – 2564 หน้ำ 252 ล ำดบัที ่3 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอสตัหีบตำมโครงกำรจดังำนรฐัพธีิของอ ำเภอ      

สตัหีบ ประจ ำปี 2562

30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรจดังำนรฐัพธีิของ

อ ำเภอสตัหีบ ประจ ำปี 2562  

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

พ.ศ.2561 – 2564 หน้ำ 251 ล ำดบัที ่2 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิประจ ำต ำแหน่ง 85,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งแกพ่นกังำนเทศบำล 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบัตน้ และระดบักลำง

ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 2 อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัรำเงนิเดอืน

และวธีิกำรจำ่ยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่7)

พ.ศ.2559  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 70,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนแกพ่นกังำนเทศบำล 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบักลำง

ทีไ่ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งและมสีทิธไิดร้บัคำ่ตอบแทน 

รำยเดอืนเทำ่กบัเงนิประจ ำต ำแหน่งทีไ่ดร้บั จ ำนวน 1 อตัรำ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรใหข้ำ้รำชกำรหรือพนกังำนสว่นทอ้งถิน่

ไดร้บัเงนิคำ่ตอบแทนนอกเหนือเงนิเดอืน พ.ศ.2547

ลงวนัที ่ 22 เมษำยน 2547 

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำวแก่

พนกังำนเทศบำล จ ำนวน  1  อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรให้

พนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำล

ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558 

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

เงนิเดอืนพนกังำน 2,773,100 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังำนเทศบำล  พรอ้มท ัง้เงนิ

ปรบัปรุงเงนิเดอืน  จ ำนวน  7  อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบักำรใหพ้นกังำนเทศบำล

ไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.2558  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

งบบุคลำกร 3,799,500 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,799,500 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 7,063,400 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

งำนวำงแผนสถติแิละวชิำกำร 7,063,400 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ
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จ ำนวนคำ่เชำ่บำ้น 47,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้น  คำ่เชำ่ซ้ือ  หรือช ำระเงนิกูซ้ื้อบำ้น

ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล  ซึง่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเชำ่บำ้นและ

มสีทิธไิดร้บัเงนิคำ่เชำ่บำ้น เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที3่) พ.ศ.2559   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนกังำนเทศบำล  ลูกจำ้งประจ ำและพนกังำนจำ้ง  ทีป่ฏบิตังิำน

นอกเวลำรำชกำรปกต ิ หรือในวนัหยุดรำชกำร ในกรณี

ทีม่งีำนเรง่ดว่น และจ ำเป็น เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวง

มหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนวนิยั

หรือคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรสอบขอ้เท็จจรงิ

ควำมรบัผดิทำงละเมดิ  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรปฏบิตัริำชกำรของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 และหนงัสอืกระทรวงกำรคลงั

ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0406.4/ว38 ลงวนัที ่28 เมษำยน 2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

งบด ำเนินงำน 1,652,000 บำท

คำ่ตอบแทน 107,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 54,500 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำวใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง 

จ ำนวน   4   อตัรำ   เป็นไปตำมประกำศ 

คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง

ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรใหพ้นกังำน

เทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำล 

ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 556,700 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก ่

พนกังำนจำ้ง   จ ำนวน  4  อตัรำ

 เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร

กลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบั

พนกังำนจำ้ง(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 260,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคำ่จำ้ง

จ ำนวน   1   อตัรำ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง

พนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัอตัรำคำ่จำ้ง

และกำรใหลู้กจำ้งของเทศบำลไดร้บัคำ่จำ้ง(ฉบบัที ่5) พ.ศ.2561 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร ส ำหรบัอบรมสมัมนำ 

ของพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้ง เพือ่เพิม่พูน

ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ เชน่ คำ่ลงทะเบยีน คำ่เบีย้เล้ียง

เดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ  

และ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ตำมอตัรำทีร่ะเบยีบก ำหนด ฯลฯ

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที4่) พ.ศ.2561 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรจำ้งเหมำ

จดัท ำสือ่เพือ่กำรประชำสมัพนัธ์ เชน่ คำ่ถำ่ยท ำวีดทิศัน์  

และออกอำกำศเคเบิล้ทีวี  คำ่จดัท ำสือ่เพือ่กำร 

ประชำสมัพนัธ์ตำ่งๆและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 225  ล ำดบัที ่4

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 80,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ชดใชค้ำ่เสยีหำย หรือคำ่สนิไหมทดแทน

กรณีพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้ง

ทีต่อ้งรบัผดิชอบในคดอีำญำ แพง่ เนื่องจำกกำร

กระท ำละเมดิตอ่หน่วยงำนของรฐั หรือตอ่บคุคลภำยนอก

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำสือ่เพือ่กำรประชำสมัพนัธ์ 150,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ชดใชค้ำ่เสยีหำย หรือคำ่สนิไหมทดแทน 100,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รบัวำรสำร คำ่เย็บหนงัสอื คำ่เขำ้ปกหนงัสอื

คำ่โฆษณำและเผยแพร ่ คำ่ตดิต ัง้โทรศพัท์  คำ่ธรรมเนียมและ

คำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ  คำ่จำ้งเหมำบรกิำรปรบัปรุงเว็บไซต์

คำ่จำ้งเหมำปรบัปรุงวีดทีศัน์บรรยำยสรุป ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว7120

ลงวนัที ่ 9 ธนัวำคม  2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่

จำ้งเหมำบรกิำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ใช้สอย 1,210,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 40,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล

ลูกจำ้งประจ ำและผูม้สีทิธเิบกิ  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุรพนกังำนสว่นทอ้งถิน่

พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที3่) พ.ศ.2549 และหนงัสอืกระทรวง

มหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวนัที ่  9 สงิหำคม  2559   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรอบรม

ใหค้วำมรูด้ำ้นกฎหมำยเกีย่วกบักำรป้องกนัและปรำบปรำม 

กำรทุจรติใหแ้กค่ณะผูบ้รหิำร, สมำชกิสภำเทศบำล, 

พนกังำนเทศบำล, ประชำชน และเยำวชนในเขตเทศบำล

เชน่ คำ่อำหำร อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่วทิยำกร 

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงกำร

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2  หน้ำ 22  ล ำดบัที ่2 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว

ในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ  เชน่ กำรประชำสมัพนัธ์ กำรจดัท ำ

แผนกำรทอ่งเทีย่ว  กำรจดักำรอบรมเกีย่วกบักำรสง่เสรมิกำร

ทอ่งเทีย่ว คำ่ตอบแทนวทิยำกร คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ คำ่วสัดุ

อปุกรณ์ สิง่พมิพ์ตำ่งๆในโครงกำร และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

พ.ศ.2561 - 2564 หน้ำ 183  ล ำดบัที ่42

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรอบรมใหค้วำมรูด้ำ้นกฎหมำยเกีย่วกบักำรป้องกนั และปรำบปรำมกำร

ทุจรติใหแ้กค่ณะผูบ้รหิำร, สมำชกิสภำเทศบำล, พนกังำนเทศบำล, ประชำชน และ

เยำวชนในเขตเทศบำล

50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรจดัท ำ

วำรสำรเพือ่กำรประชำสมัพนัธ์ (วำรสำรรำยไตรมำส)

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2 หน้ำ 23   ล ำดบัที ่3

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่วในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรจดัท ำรำยงำนผลกำร

ปฏบิตัริำชกำรเทศบำลเมอืงสตัหีบ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 หน้ำ 84   ล ำดบัที ่6

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรจดัท ำวำรสำรเพือ่กำรประชำสมัพนัธ์ประจ ำปี 180,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำร

จดัท ำปฏทินิเพือ่กำรประชำสมัพนัธ์  

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร    

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 83  ล ำดบัที ่5

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏบิตัริำชกำรเทศบำลเมอืงสตัหีบ 200,000 บำท

โครงกำรจดัท ำปฏทินิเพือ่กำรประชำสมัพนัธ์ 200,000 บำท
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จ ำนวนวสัดงุำนบำ้นงำนครวั 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั เชน่ กระตกิน ้ำรอ้น ถว้ยชำม

ถำด แกว้น ้ำ จำนรอง  แปรง ไมก้วำด ผำ้ปโูตะ๊ ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร 

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ เชน่ มว้นเทป  

แผน่เสยีงถำ่นไฟฉำย ฟิวส์ สำยไฟฟ้ำ ปล ัก๊ไฟฟ้ำ 

ไมโครโฟน เสำอำกำศ ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดสุ ำนกังำน 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน  เชน่ เครือ่งเขยีน แบบพมิพ์ 

กระดำษ  ตรำยำง หมกึ แฟ้มเอกสำร ธงชำต ิฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ทีช่ ำรุดเสยีหำย

ไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้เชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์

เครือ่งปรบัอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์เอกสำร และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น 

ควำมรบัผดิชอบ ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ 

ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมำก ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่วสัดุ 185,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 100,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต 

และคำ่สือ่สำรอืน่ๆ   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำทีใ่ชใ้นระบบเสยีงตำมสำย

ชนิดระบบกระจำยเสยีงแบบไรส้ำยอตัโนมตัิ

และป้ำยไฟวิง่อเีล็กทรอนิกส์   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 100,000 บำท

คำ่สำธำรณูปโภค 150,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ 50,000 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือจำนบนัทกึขอ้มลู

ตลบัหมกึ กระดำษตอ่เนื่อง  สำยอปุกรณ์ แป้นพมิพ์ เมนบอร์ด 

ซอฟแวร์ ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร ่เชน่ ฟิล์ม พูก่นั สี

กระดำษเขยีนโปสเตอร์ กระดำษสติก๊เกอร์  แผน่ป้ำย

แผน่ผำ้  แถบบนัทกึเสยีงหรือภำพ ฯลฯ  

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  เชน่ น ้ำมนั

เบนซนิ น ้ำมนัดเีซล  น ้ำมนัเครือ่ง ฯลฯ  

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่แบตเตอรี ่ ยำงนอก ยำงใน  สำยไมล์  ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 
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จ ำนวนจดัซ้ือเครือ่งเสยีงตดิรถยนต์ พรอ้มตดิต ัง้ 150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งเสยีงตดิรถยนต์ 

พรอ้มตดิต ัง้  จ ำนวน 1 ชุด 

โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่หรือรำคำ

ทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดัเพือ่ใหไ้ดข้อง 

ทีม่คีณุภำพด ีเป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยที่

มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552 

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564   

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2   หน้ำ 28    ล ำดบัที ่6

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือรถบรรทุก (ดเีซล) ขนำด 1 ตนั

ปรมิำตรกระบอกสบูไมต่ ่ำกวำ่ 2,400 ซีซี หรือก ำลงั

เครือ่งยนต์สงูสดุไมต่ ่ำกวำ่ 110 กโิลวตัต์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิล้แค็บ จ ำนวน 1 คนั

โดยจดัซ้ือตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ พ.ศ.2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564   

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2  หน้ำ 28  ล ำดบัที ่6  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนสง่

จดัซ้ือรถบรรทุก (ดเีซล) 814,000 บำท

จดัซ้ือเครือ่งถำ่ยเอกสำร ระบบดจิติอล (ขำว-ด ำ) 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งถำ่ยเอกสำร ระบบดจิติอล (ขำว-ด ำ)

ควำมเร็ว 10 แผน่ตอ่นำที  จ ำนวน  1  เครือ่ง

โดยจดัซ้ือตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ พ.ศ. 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ  26   ล ำดบัที ่9 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

จดัซ้ือเกำ้อีส้ ำนกังำนแบบมพีนกัพงิสงู 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเกำ้อีส้ ำนกังำนแบบมพีนกัพงิสงู 

จ ำนวน  2 ตวั   ตวัละ  5,000 บำท 

โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือ

ไดอ้ยำ่งประหยดั เพือ่ใหไ้ดข้องทีม่คีณุภำพดี

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว1989  ลงวนัที ่ 22  มถิุนำยน  2552

หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ  26   ล ำดบัที ่10 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ครุภณัฑ์ 1,611,900 บำท

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

งบลงทุน 1,611,900 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction 

           แบบฉีดหมกึ (Inkjet)  จ ำนวน 1 เครือ่ง 

           คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

           -เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวำมสำมำรถเป็น Printer,Copier,

           Scanner และFAX ภำยในเครือ่งเดยีวกนั

           -เป็นเทคโนโลยีแบบพน่หมกึ(Inkjet)

           -มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพ์ไมน้่อยกวำ่4,800x1,200dpi

            หรือ 1,200 x 4,800 dpi 

            -มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งขำวด ำไมน้่อยกวำ่34หน้ำตอ่นำที

             (ppm) หรือ 15ภำพตอ่นำท(ีipm)

            -มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งสไีมน้่อยกวำ่27หน้ำตอ่นำที

             (ppm) หรือ 10ภำพตอ่นำท(ีipm)

             -สำมำรถสแกนเอกสำรขนำดA4 (ขำวด ำ - ส)ีได้

             -มคีวำมละเอยีดในกำรสแกนสงูสดุ

             ไมน้่อยกวำ่ 1,200X2,400 dpi 

             -มถีำดป้อนเอกสำรอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)

             -สำมำรถถำ่ยส ำเนำเอกสำรไดท้ ัง้สแีละขำวด ำ

             -สำมำรถท ำส ำเนำไดส้งูสดุไมน้่อยกวำ่ 99 ส ำเนำ

             -สำมำรถยอ่และขยำยได2้5ถงึ400เปอร์เซ็นต์

             -มชีอ่งเชือ่มตอ่(Interface) แบบ USB2.0 หรือดกีวำ่

               จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง

              -มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย(Network Interface)

               แบบ10/100 Base-T หรือดกีวำ่จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง

              -สำมำรถใชง้ำนผำ่นเครือขำ่ยไรส้ำย(Wi-Fi)ได้

              -มถีำดใสก่ระดำษไมน้่อยกวำ่  100  แผน่

              -สำมำรถใชไ้ดก้บั A4,Letter,Legal  และCustom          

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ  26   ล ำดบัที ่11

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 7,900 บำท

โดยจดัซ้ือตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 

ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

ลงวนัที ่ 23  พฤษภำคม  พ.ศ. 2561 

จดัซ้ือชุดลูกขำ่ยเครือ่งรบัวทิยุกระจำยเสยีงชนิดไรส้ำยระบบ UHF-FM พรอ้มตดิต ัง้ 500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือชุดลูกขำ่ยเครือ่งรบัวทิยุกระจำยเสยีง 

ชนิดไรส้ำย ระบบ UHF-FM พรอ้มตดิต ัง้ จ ำนวน 9 ชุด

โดยจดัซ้ือในรำคำทอ้งถิน่หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดั

เพือ่ใหไ้ดข้องทีม่คีณุภำพด ีเป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

ที ่มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564   

หน้ำ 246  ล ำดบัที ่1  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

เพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์

ขนำดใหญ ่ ไมร่วมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงปกต ิหรือคำ่ซอ่มกลำง

เชน่ เครือ่งจกัรกล  ยำนพำหนะขนำดใหญ ่เป็นตน้

เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว1134  ลงวนัที ่ 9  มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ย

ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 80,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

งบบุคลำกร 5,757,720 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 5,757,720 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 8,101,620 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

งำนบรหิำรงำนคลงั 8,101,620 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 188,520 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งแกพ่นกังำนเทศบำล 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบักลำง

ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ ำต ำแหน่งและมสีทิธไิดร้บัคำ่ตอบแทน 

รำยเดอืนเทำ่กบัเงนิประจ ำต ำแหน่งทีไ่ดร้บั จ ำนวน 1 อตัรำ 

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำน

เทศบำล เรือ่ง ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรใหข้ำ้รำชกำรหรือพนกังำนสว่นทอ้งถิน่

ไดร้บัเงนิคำ่ตอบแทนนอกเหนือเงนิเดอืน พ.ศ.2547

ลงวนัที ่22 เมษำยน  2547

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำวแก่

พนกังำนเทศบำล จ ำนวน   6   อตัรำ 

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรให้

พนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำล

ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558 

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

เงนิเดอืนพนกังำน 4,033,740 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังำนเทศบำล  

พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน จ ำนวน  14  อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบักำรใหพ้นกังำนเทศบำล

ไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.2558 ลงวนัที ่18 มถิุนำยน 2558 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 121,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งแกพ่นกังำนเทศบำล 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบัตน้ ระดบักลำง

ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำน

เทศบำล เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัรำเงนิเดอืน

และวธีิกำรจำ่ยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่7)

พ.ศ.2559  จ ำนวน  4  อตัรำ    ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,317,360 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก ่

พนกังำนจำ้ง จ ำนวน  9  อตัรำ 

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร

กลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไป

เกีย่วกบัพนกังำนจำ้ง (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

งบด ำเนินงำน 1,261,000 บำท

คำ่ตอบแทน 310,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 96,900 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำวใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง

จ ำนวน  9  อตัรำ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง 

พนกังำนเทศบำล เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ 

กำรใหพ้นกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำล  

ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 90,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนกังำนเทศบำล  พนกังำนจำ้ง  ทีป่ฏบิตังิำนนอกเวลำ 

รำชกำรปกต ิ หรือในวนัหยุดรำชกำร ในกรณี

ทีม่งีำนเรง่ดว่น และจ ำเป็น ตำมระเบยีบกระทรวง

มหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

และตรวจกำรจำ้ง ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล

ลูกจำ้งประจ ำและผูม้สีทิธเิบกิ  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุรพนกังำนสว่นทอ้งถิน่

พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 และหนงัสอืกระทรวง

มหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวนัที ่ 9 สงิหำคม  2559   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่เชำ่บำ้น 150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้น  คำ่เชำ่ซ้ือ  หรือช ำระเงนิกูซ้ื้อบำ้น

ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล  ซึง่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเชำ่บำ้นและ

มสีทิธไิดร้บัเงนิคำ่เชำ่บำ้นตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

คำ่จำ้งเหมำบคุคลดแูล/ท ำควำมสะอำดบรเิวณหน้ำส ำนกังำน หน้ำอำคำรป้องกนั

และบรรเทำสำธำรณภยั และบรเิวณโรงจอดรถเทศบำลเมอืงสตัหีบ

80,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบคุคลดแูล/ท ำควำมสะอำด

บรเิวณหน้ำส ำนกังำน หน้ำอำคำรป้องกนัและบรรเทำ

สำธำรณภยั และบรเิวณโรงจอดรถเทศบำลเมอืงสตัหีบ

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว1536  ลงวนัที ่19 มนีำคม 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

พ.ศ.2561 – 2564  หน้ำ 247  ล ำดบัที ่10

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ใช้สอย 420,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร ส ำหรบัอบรมสมัมนำ 

ของพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้ง เพือ่เพิม่พูน

ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ เชน่ คำ่ลงทะเบยีน คำ่เบีย้เล้ียง

เดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ  

และ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ตำมอตัรำทีร่ะเบยีบก ำหนด ฯลฯ

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ

 (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรจดัเอกสำรเผยแพรร่ณรงค์กำรช ำระภำษี และป้ำยประชำสมัพนัธ์กำร

ช ำระภำษี

40,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรบัขอ้มลูแผนทีภ่ำษี 

และทะเบยีนทรพัย์สนิ คำ่ธรรมเนียมธนำคำร คำ่จำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกเดนิส ำรวจขอ้มลูแผนทีภ่ำษีฯ  

และอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร เป็นไปตำม

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยแผนทีภ่ำษีและ

ทะเบยีนทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2550 

หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก ที ่

มท 0808.3/ว462 ลงวนัที ่ 29 กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2551

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 80  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนกำรเพิม่ 

ประสทิธภิำพกำรจดัเก็บรำยได ้และจดัท ำเอกสำร 

เผยแพรร่ณรงค์กำรช ำระภำษี และป้ำยประชำสมัพนัธ์

กำรช ำระภำษี ฯลฯ และอืน่ๆทีจ่ ำเป็นในโครงกำร

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่

มท0808.3/ว67 ลงวนัที ่9 มกรำคม 2555 และ

หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่

ที ่มท 0808.3/ว483 ลงวนัที ่19 กุมภำพนัธ์ 2561  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

พ.ศ.2561 – 2564  หน้ำ 233  ล ำดบัที ่17

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรปรบัขอ้มลูแผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัย์สนิของกองคลงังำนแผนทีภ่ำษี

และทะเบยีนทรพัย์สนิ

120,000 บำท
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คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 80,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 250,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน เชน่ กระดำษ หมกึ 

แฟ้มเอกสำร ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ  

กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ทีช่ ำรุดเสยีหำยไมส่ำมำรถใชง้ำนได้

 เชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์  เครือ่งปรบัอำกำศ 

เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์เอกสำร และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น 

ควำมรบัผดิชอบ ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ 

ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมำก ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่วสัดุ 505,000 บำท

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั เชน่ แปรง 

ไมก้วำด ผำ้ปโูตะ๊ ถว้ยชำม เขง่ ผงซกัฟอก ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง  

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ เชน่ สำยไฟฟ้ำ 

ปล ัก๊ไฟฟ้ำ สวติซ์ไฟฟ้ำ  เบรกเกอร์ ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง  

ทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำม

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่แบตเตอรี ่ ยำงนอก ยำงใน  

สำยไมล์  ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

กำรปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้
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วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 80,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัเบนซนิ 

น ้ำมนัเครือ่ง ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดคุอมพวิเตอร์ 130,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือ

จำนบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ กระดำษตอ่เนื่อง  

สำยอปุกรณ์ แป้นพมิพ์ เมนบอร์ด ซอฟแวร์ และอืน่ๆ   

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง  

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร ่เชน่ ฟิล์ม 

พูก่นั สกีระดำษเขยีนโปสเตอร์ กระดำษสติก๊เกอร์  

แถบบนัทกึเสยีงหรือภำพถำ่ย ฯลฯ  

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง  

ทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่ คำ่บ ำรุง และคำ่ใชโ้ทรศพัท์

ในกำรตดิตอ่รำชกำรกบัหน่วยงำนอืน่

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 20,000 บำท

คำ่สำธำรณูปโภค 26,000 บำท

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 6,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต

และคำ่สือ่สำรอืน่ๆ  จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 



หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 10/9/2561  11:08:07

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

คำ่ครุภณัฑ์ 1,082,900 บำท

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

งบลงทุน 1,082,900 บำท

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศชนิดแขวน 121,400 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศชนิดแขวน

ขนำด 36,000 บทีียู  จ ำนวน  2  เครือ่ง

โดยจดัซ้ือตำมบญัชีนวตักรรมไทย 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3   หน้ำ 88  ล ำดบัที ่6 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

จดัซ้ือเกำ้อีส้ ำนกังำน 22,500 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเกำ้อีส้ ำนกังำน

จ ำนวน 5 ตวั  โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่ 

หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดัเพือ่ใหไ้ดข้องทีม่ ี

คณุภำพด ีเป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยที่

มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552 

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2   หน้ำ 27  ล ำดบัที ่3

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำนเหล็ก 25,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำนเหล็ก

ขนำด 3.5 ฟุต  จ ำนวน 2 ตวั และขนำด 5 ฟุต

จ ำนวน 1 ตวั  โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่

หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดัเพือ่ใหไ้ดข้องทีม่ ี

คณุภำพด ีเป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยที่

มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2   หน้ำ 27  ล ำดบัที ่4

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 
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จ ำนวน

จ ำนวน

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนสง่

จดัซ้ือรถบรรทุก(ดเีซล) 814,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 100,000 บำท

เพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์

ขนำดใหญ ่ ไมร่วมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงปกต ิหรือคำ่ซอ่มกลำง

เชน่ เครือ่งจกัรกล  ยำนพำหนะขนำดใหญ ่เป็นตน้

เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก 

ที ่มท 0808.2/ว1134  ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558  

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ย

ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือรถบรรทุก(ดเีซล) 

ปรมิำตรกระบอกสบูไมต่ ่ำกวำ่ 2,400 ซีซี หรือก ำลงั

เครือ่งยนต์สงูสดุไมต่ ่ำกวำ่ 110 กโิลวตัต์

ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดบัเบิล้แค็บ จ ำนวน 1 คนั

โดยจดัซ้ือตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ พ.ศ.2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ฉบบัที ่2   หน้ำ 27   ล ำดบัที ่2

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 6,085,780 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

งำนเทศกจิ 6,085,780 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ

เงนิเดอืนพนกังำน 323,280 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนเทศบำล  จ ำนวน   1  อตัรำ  

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบักำรใหพ้นกังำนเทศบำล

ไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.2558  ลงวนัที ่18 มถิุนำยน 2558 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

งบบุคลำกร 4,333,280 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,333,280 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 432,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำวใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง 

จ ำนวน  33  อตัรำ  เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง

พนกังำนเทศบำล เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์

กำรใหพ้นกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำล   

ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 3,578,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนของพนกังำนจำ้ง 

จ ำนวน 33 อตัรำ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร

กลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไป

เกีย่วกบัพนกังำนจำ้ง (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 120,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร

ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล  ลูกจำ้งประจ ำ และพนกังำนจำ้ง  

ทีป่ฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร หรือในวนัหยุดรำชกำร

ในกรณีทีม่งีำนเรง่ดว่นและจ ำเป็น เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวง

มหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

งบด ำเนินงำน 941,000 บำท

คำ่ตอบแทน 120,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ่ำ่ยตำ่งๆ เชน่ เย็บหนงัสอื เขำ้ปกหนงัสอื 

คำ่ซกัฟอก  คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูล คำ่ระวำงบรรทุก คำ่เชำ่ทรพัย์สนิ  

คำ่โฆษณำและเผยแพร ่คำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ

คำ่เบีย้ประกนั คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร คำ่ตดิต ัง้ไฟฟ้ำ คำ่ตดิต ัง้ประปำ

คำ่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย 

ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่ 9 ธนัวำคม  2559

เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำ 

บรกิำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ใช้สอย 160,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำช

อำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร เชน่ คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง

คำ่พำหนะ  คำ่เชำ่ทีพ่กั  คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน

คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ คำ่ธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบนิ 

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆตำมอตัรำทีร่ะเบยีบฯ ก ำหนด เป็นไป

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 

แกไ้ข เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรอบรมและใหค้วำมรูผู้ป้ระกอบกำรคำ้ 10,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 90,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ทีช่ ำรุดเสยีหำย

ไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้เชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์

เครือ่งปรบัอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์เอกสำร และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น 

ควำมรบัผดิชอบ ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ 

ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำร

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว1134  

ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนก

ประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรอบรมและใหค้วำมรู้

ผูป้ระกอบกำรคำ้ เชน่ คำ่อำหำร  อำหำรวำ่ง

และเครือ่งดืม่ ฯลฯ  ส ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรม

และทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร  เป็นไปตำมระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและ

กำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

พ.ศ.2561 - 2564   หน้ำ  231  ล ำดบัที ่15

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 50,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

คำ่วสัดุ 461,000 บำท

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ เชน่ สำยไฟฟ้ำ 

ปล ัก๊ไฟฟ้ำ สวติซ์ไฟฟ้ำ เบรกเกอร์ คำ่แบตเตอรีว่ทิยุสือ่สำร ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้   

วสัดสุ ำนกังำน 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน เชน่ กระดำษ 

หมกึ แฟ้มเอกสำร ธงชำต ิฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

วสัดกุอ่สรำ้ง 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง เชน่ ไมต้ำ่งๆ  

ส ีทนิเนอร์ แปรงทำส ีฯลฯ  

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั เชน่ แปรง 

ไมก้วำด ผำ้ปโูตะ๊ ถว้ยชำม  เขง่  ผงซกัฟอก   ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

เชน่ น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัเบนซนิน ้ำมนัเครือ่ง ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้   

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 

เชน่ แบตเตอรี ่ยำงนอก ยำงใน  สำยไมล์  ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดเุครือ่งแตง่กำย 35,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุครือ่งแตง่กำย เชน่ เครือ่งแบบ เสือ้

กำงเกง  ผำ้ รองเทำ้ หมวก ฯลฯ  

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิ

จำ่ยคำ่วสัดเุครือ่งแตง่กำยของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2560

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 1,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร ่เชน่ 

ฟิล์ม พูก่นั สกีระดำษเขยีนโปสเตอร์ กระดำษสติก๊เกอร์  

แถบบนัทกึเสยีงหรือภำพภำพถำ่ย ฯลฯ  

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่    

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

วสัดกุีฬำ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุีฬำ เชน่ นกหวีด 

กระบองยำง นำฬกิำจบัเวลำ ฯลฯ  

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้   
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จ ำนวน

วสัดคุอมพวิเตอร์ 35,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือ

จำนบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ กระดำษตอ่เนื่อง  

สำยอปุกรณ์ แป้นพมิพ์ เมนบอร์ด ซอฟแวร์ และอืน่ๆ   

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้   

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำทีใ่ชใ้นอำคำรส ำนกังำนเทศบำล

และงำนเทศกจิ   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 20,000 บำท

คำ่สำธำรณูปโภค 200,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ 180,000 บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 811,500 บำท

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่คำ่บรกิำรโทรศพัท์ส ำนกังำนเทศกจิ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

งบลงทุน 811,500 บำท

จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 2 บำน 11,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 2 บำน 

จ ำนวน   2   ตู ้    ตูล้ะ  5,500  บำท 

โดยจดัซ้ือในรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ประจ ำปี 2561     

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564   

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3   หน้ำ 24   ล ำดบัที ่4

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ ขนำด 25,000 บทีียู พรอ้มตดิต ัง้ 42,600 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ ขนำด 25,000 บทีียู 

พรอ้มตดิต ัง้ จ ำนวน  1  เครือ่ง     

โดยจดัซ้ือตำมรำคำบญัชีนวตักรรมไทย

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564   

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3   หน้ำ 28   ล ำดบัที ่18

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 4 ลิน้ชกั 7,900 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 4 ลิน้ชกั  จ ำนวน1 ตู ้     

โดยจดัซ้ือตำมรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์

ประจ ำปี 2561 เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 24  ล ำดบัที ่3

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 
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จ ำนวน

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ

จดัซ้ือกลอ้งวงจรปิด พรอ้มอปุกรณ์ พรอ้มตดิต ัง้ภำยในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ 500,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 250,000 บำท

เพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์

ขนำดใหญ ่ ไมร่วมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงปกต ิหรือคำ่ซอ่มกลำง

เชน่ เครือ่งจกัรกล  ยำนพำหนะขนำดใหญ ่เป็นตน้

เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก ที ่

มท 0808.2/ว1134  ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558  

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ย

ตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือกลอ้งวงจรปิด พรอ้มอปุกรณ์

พรอ้มตดิต ัง้ ภำยในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ จ ำนวน 8 จุด

ชนิดเครือขำ่ยแบบมมุมองคงที ่ส ำหรบัตดิต ัง้ภำยนอกอำคำร

ส ำหรบัใชง้ำนรกัษำควำมปลอดภยัท ั่วไป 

โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำนของระบบ

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ประจ ำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงดจิทิลั

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ลงวนัที ่11 ตลุำคม 2561  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 หน้ำ 60  ล ำดบัที ่14

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวนคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรของ

พนกังำนเทศบำล  ลูกจำ้งประจ ำและพนกังำนจำ้ง  ทีป่ฏบิตังิำน

นอกเวลำรำชกำรปกต ิ หรือในวนัหยุดรำชกำรในกรณีทีม่งีำน

เรง่ดว่นและจ ำเป็น  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้   

งบด ำเนินงำน 2,479,000 บำท

คำ่ตอบแทน 10,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 342,050 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำวใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง 

จ ำนวน  20  อตัรำ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร

กลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบั

หลกัเกณฑ์กำรใหพ้นกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้ง  

ของเทศบำลไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 2,670,430 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 20 อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัพนกังำนจำ้ง (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เงนิเดอืนพนกังำน 598,860 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนเทศบำล  จ ำนวน  2 อตัรำ 

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบักำรใหพ้นกังำนเทศบำล 

ไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.2558  ลงวนัที ่18 มถิุนำยน 2558  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

งบบุคลำกร 3,611,340 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,611,340 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 6,550,340 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 6,550,340 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ

หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 10/9/2561  11:11:56
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัโครงกำรฝึกอบรมและ

ใหค้วำมรูด้ำ้นกำรป้องกนัและระงบัอคัคภียัเบือ้งตน้ ใหแ้ก่

ชุมชน หน่วยงำนรำชกำร และสถำนประกอบกำร 

เชน่ คำ่อำหำร อำหำรวำ่ง และเครือ่งดืม่ คำ่วสัดเุช้ือเพลงิ 

และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวง

มหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม

ของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่  

พ.ศ.2561 – 2564  หน้ำ 229  ล ำดบัที ่12

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมซอ้มแผนกำรป้องกนั

และบรรเทำสำธำรณภยั  เชน่ คำ่อำหำร  คำ่อำหำรวำ่ง

และเครือ่งดืม่ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ยำนพำหนะ และอืน่ ๆ ที ่

เกีย่วขอ้งกบัโครงกำร เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม

ของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  

เป็นไปตมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

หน้ำ 208  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูด้ำ้นกำรป้องกนัและระงบัอคัคภียัเบือ้งตน้ใหแ้ก่

ชุมชน 

 หน่วยงำนรำชกำร และสถำนประกอบกำร

100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำช

อำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร เชน่ คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง

คำ่พำหนะ  คำ่เชำ่ทีพ่กั  คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน

คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ คำ่ธรรมเนียมในกำรใชส้นำมบนิ 

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ตำมอตัรำทีร่ะเบยีบฯก ำหนด เป็นไปตำม

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง

ไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ข 

เพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่4)พ.ศ.2561  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรฝึกอบรมซอ้มแผนกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 100,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ เชน่ คำ่เย็บหนงัสอื เขำ้ปกหนงัสอื

คำ่ซกัฟอก คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูล คำ่ระวำงบรรทุก คำ่เชำ่ทรพัย์สนิ

คำ่โฆษณำและเผยแพร ่คำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบยีน

ตำ่งๆ คำ่เบีย้ประกนั คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินคดตีำม

ค ำพพิำกษำ คำ่จำ้งเหมำบรกิำร คำ่ตดิต ัง้ไฟฟ้ำ คำ่ตดิต ัง้

ประปำ คำ่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย 

ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่ 9 ธนัวำคม  2559

เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ 

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่ใช้สอย 1,170,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ทีช่ ำรุดเสยีหำย

ไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้เชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์

เครือ่งปรบัอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์เอกสำร และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น 

ควำมรบัผดิชอบ ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ 

ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ   เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว1134   

ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนก

ประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัโครงกำรรณรงค์ป้องกนัและ

ลดอบุตัเิหตทุำงถนนในชว่งเทศกำล วนัหยุดรำชกำรและ

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ เชน่ คำ่อำหำร อำหำรวำ่ง และเครือ่งดืม่ 

คำ่เบีย้เล้ียง ฯลฯ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั โครงกำร

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0804.5/ว1634  ลงวนัที ่22 กนัยำยน 2557

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.4/661  ลงวนัที ่ 9  มนีำคม  2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่

พ.ศ.2561 – 2564  หน้ำ 228  ล ำดบัที ่10

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 300,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรม

อำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน เชน่ คำ่อำหำร

อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ยำนพำหนะ ฯลฯ

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงกำร

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม 

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ฉบบัที1่ 

หน้ำ 34  ล ำดบัที ่9     ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนนในชว่งเทศกำล วนัหยุดรำชกำร

และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์

200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรมกำร

 ป้องกนัและระงบัอคัคภียัเบือ้งตน้ใหแ้กเ่ยำวชนในสถำนศกึษำ

 เชน่ คำ่อำหำร อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่วสัดเุช้ือเพลงิ

 คำ่ยำนพำหนะ ฯลฯ และคำ่อืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงกำร

 เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึก 

 อบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

 เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่

 พ.ศ.2561 - 2564  หน้ำ 228  ล ำดบัที ่11

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 300,000 บำท

โครงกำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูด้ำ้นกำรป้องกนัและระงบัอคัคภียัเบือ้งตน้ใหแ้ก่

เยำวชนในสถำนศกึษำ
100,000 บำท
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จ ำนวนวสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่

ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำร

จ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ    

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดกุอ่สรำ้ง 15,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง เชน่ ไมต้ำ่ง ๆ ส ีทนิเนอร์

 แปรงทำส ีฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

 กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำร

จ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ    

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั เชน่ แปรง ไมก้วำด 

ผำ้ปโูตะ๊ ฯลฯ   เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำร

จ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ    

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ  เชน่  สำยไฟฟ้ำ

แบตเตอรีว่ทิยุสือ่สำร ปล ัก๊ไฟฟ้ำ สวติซ์ไฟฟ้ำ 

เบรกเกอร์ ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำร

จ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ    

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

วสัดสุ ำนกังำน 15,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน  เชน่  กระดำษ หมกึ

แฟ้มเอกสำร ธงชำต ิฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำร

จ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ    

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่วสัดุ 1,125,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำทีใ่ชใ้นอำคำรส ำนกังำนเทศบำล

และงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่สำธำรณูปโภค 174,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ 144,000 บำท

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ เชน่ น ้ำยำเคม ี

ถงัดบัเพลงิ โฟมดบัเพลงิ ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำร

จ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ    

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่ หรือ

จำนบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ กระดำษตอ่เนื่อง สำยอปุกรณ์

แป้นพมิพ์ เมนบอร์ด ซอฟแวร์ และอืน่ๆ เป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำร

จ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ    

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดเุครือ่งแตง่กำย 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุครือ่งแตง่กำย เชน่ เครือ่งแบบ เสือ้

กำงเกง ผำ้ รองเทำ้ หมวก ฯลฯ  เป็นไปตำมระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่วสัดเุครือ่งแตง่กำย

ของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2560

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร ่เชน่ ฟิล์ม พูก่นั สี

กระดำษเขยีนโปสเตอร์ กระดำษสตกิเกอร์    แถบบนัทกึเสยีง

หรือภำพ ภำพถำ่ย ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำร

จ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ    

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้    

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 400,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ำมนัดเีซล

น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำร

จ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ    

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือชุดรอกหนีไฟ พรอ้มอปุกรณ์ครบชุด จ ำนวน 4 ชุด

- ชุดรอกอพยพหนีไฟอำคำรสงู ควำมยำวไมน้่อยกวำ่ 12 เมตร

- ชุดรอกควบคมุควำมเร็ว 1 ชุด 

- ตวัคลอ้งเพือ่ยดึรอก

- แผน่เหล็กพรอ้มหว่งยดึตดิเสำอำคำร 

- กระเป๋ำเก็บอปุกรณ์

โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดั

เพือ่ใหไ้ดข้องทีม่คีณุภำพ เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัที ่ 22 มถิุนำยน 2552

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ  

น ำมำจำกแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564   

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่3  หน้ำ 25  ล ำดบัที ่7

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ

จดัซ้ือชุดรอกหนีไฟ พรอ้มอปุกรณ์ครบชุด 100,000 บำท

จดัซ้ือสญัญำณไฟวบัวำบและสญัญำณเสยีงฉุกเฉินพรอ้มล ำโพง 60,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือสญัญำณไฟวบัวำบและสญัญำณเสยีง

ฉุกเฉินพรอ้มล ำโพง  จ ำนวน  1  ชุด  ประกอบดว้ย

- สญัญำณไฟฉุกเฉินแผงยำว 

- เครือ่งขยำยเสยีงอเิล็คทรอนิคส์ไซเรน

- ล ำโพง ก ำลงัขบัไมน้่อยกวำ่  100  วตัต์  

โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่หรือรำคำ

ทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดั เพือ่ใหไ้ด้

ของทีม่คีณุภำพด ีเป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

ที ่มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

น ำมำจำกแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564   

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่3  หน้ำ 25  ล ำดบัที ่6

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่ครุภณัฑ์ 460,000 บำท

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำประปำทีใ่ชใ้นส ำนกังำนเทศบำล 

และงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

งบลงทุน 460,000 บำท

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 30,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนคำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 200,000 บำท

เพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์

ขนำดใหญ ่ ไมร่วมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงปกต ิหรือคำ่ซอ่มกลำง

เชน่ เครือ่งจกัรกล  ยำนพำหนะขนำดใหญ ่เป็นตน้

เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว1134 

ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558  เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำร

จ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กร    

ปกครองสว่นทอ้งถิน่    ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือสำยดบัเพลงิ 

จ ำนวน  6  เสน้  โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่

หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดั เพือ่ใหไ้ดข้อง

ทีม่คีณุภำพ   เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย       

ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัที ่ 22 มถิุนำยน 2552  

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ  

น ำมำจำกแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564   

เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่3  หน้ำ 85  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์

จดัซ้ือสำยดบัเพลงิ 100,000 บำท
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

งบบุคลำกร 7,068,560 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 7,068,560 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 7,712,960 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนกำรศกึษำ

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ 7,712,960 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 109,800 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนแกพ่นกังำนเทศบำล

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกลำงทอ้งถิน่ระดบักลำง

ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิเดอืนประจ ำต ำแหน่ง

และมสีทิธไิดร้บัคำ่ตอบแทนรำยเดอืนเทำ่กบั

เงนิประจ ำต ำแหน่งทีไ่ดร้บั จ ำนวน 1 อตัรำ เป็นไปตำม

ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่ง ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรใหข้ำ้รำชกำรหรือพนกังำน

สว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิคำ่ตอบแทนนอกเหนือเงนิเดอืน พ.ศ.2547

ลงวนัที ่ 22  เมษำยน 2547

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว

แกพ่นกังำนเทศบำล  จ ำนวน 1 อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรให้

พนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำล

ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2)พ.ศ.2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิเดอืนพนกังำน 4,478,220 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนเทศบำล  

ขำ้รำชกำรครูผูด้แูลเด็ก พรอ้มท ัง้เงนิ

ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี จ ำนวน  16  อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบักำรใหพ้นกังำนเทศบำล

ไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.2558  ลงวนัที ่18 มถิุนำยน 2558  

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่

ที ่มท 0809.4/ว1875 ลงวนัที ่21  มถิุนำยน 2561

โดยต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ เป็นเงนิ  1,877,280  บำท

และเงนิอดุหนุนท ั่วไป  เป็นเงนิ  2,600,940  บำท 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 85,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งแกพ่นกังำนเทศบำล

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบัตน้ และระดบักลำง

ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน  2 อตัรำ  

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัรำเงนิเดอืนและวธีิกำร

จำ่ยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2559 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 
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คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 2,142,800 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง

 และครูผูช้ว่ยผูด้แูลเด็ก  จ ำนวน  16  อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัพนกังำนจำ้ง(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558    

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ที ่มท 0809.4/ว1875 ลงวนัที ่21 มถิุนำยน 2561

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  1,132,880  บำท และ

เงนิอดุหนุนท ั่วไป  เป็นเงนิ  1,009,920  บำท

งบด ำเนินงำน 559,400 บำท

คำ่ตอบแทน 138,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 252,540 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำวใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  

ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก  จ ำนวน  16  อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรใหพ้นกังำน

เทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำลไดร้บัเงนิ

เพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558  

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่

ที ่มท 0809.4/ว1875 ลงวนัที ่21  มถิุนำยน 2561

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 117,000  บำท

และเงนิอดุหนุนท ั่วไป  135,540  บำท

คำ่เชำ่บำ้น 108,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้น คำ่เชำ่ซ้ือ หรือช ำระเงนิ

กูซ้ื้อบำ้นใหแ้กพ่นกังำนเทศบำลซึง่มคีวำมจ ำเป็น

ตอ้งเชำ่บำ้นและมสีทิธไิดร้บัเงนิคำ่เชำ่บำ้น

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้น

ของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ

(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำน

นอกเวลำรำชกำรของพนกังำนเทศบำลลูกจำ้งประจ ำ

และพนกังำนจำ้ง ทีป่ฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรปกต ิ

หรือในวนัหยุดรำชกำร กรณีทีม่งีำนเรง่ดว่นและจ ำเป็น

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิ

ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของ

พนกังำนเทศบำล ขำ้รำชกำรครู ครู ค.ศ. 1

และลูกจำ้งประจ ำทีม่สีทิธไิดร้บักำรชว่ยเหลือ

กำรศกึษำบตุรพนกังำนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2549 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้5,000 บำท และ

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 5,000 บำท 
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คำ่ใช้สอย 101,400 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 70,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 11,400 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คำ่โฆษณำและเผยแพร ่

คำ่เย็บเลม่หนงัสอื เขำ้ปกหนงัสอื จำ้งเหมำบรกิำร 

คำ่จำ้งจดัท ำประกนัภยัรถยนต์ ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว7120

ลงวนัที ่ 9 ธนัวำคม  2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิ

จำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

     ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ไมส่ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ

     เชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์เครือ่งปรบัอำกำศ 

     เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์เครือ่งพมิพ์เอกสำร

      และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น ควำมรบัผดิชอบ

      ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ

      เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

      ดว่นมำก ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

      เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

      ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่วสัดุ 310,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร ส ำหรบั

กำรอบรมสมัมนำของพนกังำนเทศบำล และลูกจำ้ง

เพือ่เพิม่พูนควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ เชน่ คำ่ลงทะเบยีน

คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กัและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 80,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน เชน่ ปำกกำ 

ดนิสอ กระดำษ  แฟ้ม ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ             

เชน่ หลอดไฟ สำยไฟ  ปล ัก๊ไฟ สำยไมโครโฟน 

ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 

เชน่ แบตเตอรี ่ยำงนอก ยำงในฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดงุำนบำ้นงำนครวั 

เชน่ ไมก้วำด ไมถู้พ้ืน  น ้ำยำลำ้งหอ้งน ้ำ 

น ้ำยำลำ้งจำน ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัด ุเชน่ ฟิล์ม พูก่นั ส ีกระดำษเขยีนโปสเตอร์

กระดำษสติก๊เกอร์ ภำพถำ่ย ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำร 

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 80,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดนุ ้ำมนัเช้ือเพลงิ

และหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ำมนัดเีซล  น ้ำมนัเบนซนิ 

น ้ำมนัเครือ่ง จำรบ ีฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  
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คำ่สำธำรณูปโภค 10,000 บำท

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 10,000 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ กระดำษตอ่เนื่อง

แผน่กรองแสง ตลบัผงหมกึ เทปบนัทกึขอ้มลู เมำส์ 

แผน่รองเมำส์ ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ครุภณัฑ์ 85,000 บำท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่ คำ่บ ำรุง และคำ่ใชโ้ทรศพัท์ 

ในกำรตดิตอ่รำชกำรกบัหน่วยงำนอืน่  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

งบลงทุน 85,000 บำท

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผลแบบที ่2 (จอภำพขนำดไมน้่อยกวำ่

 19 นิ้ว)

30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่2

      (จอขนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครือ่ง  

      คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน้่อยกวำ่ 4 แกนหลกั 

(4 core) จ ำนวน 1 หน่วย มหีน่วยควำมจ ำ

แบบ Cache Memory  ขนำดไมน้่อยกวำ่ 8 MB

มคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำน

ไมน้่อยกวำ่ 3.2 GHz  

          - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ

โดยมคีณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดกีวำ่ ดงัน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกั

ทีม่หีน่วยควำมจ ำขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพตดิต ัง้อยูภ่ำยในหน่วย

ประมวลผลกลำง แบบ GraphicsProcessing Unit 

ทีส่ำมำรถใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพ

ขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่คีวำมสำมำรถในกำรใช้

หน่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ 

มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 8 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวำ่ 

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 2 TB หรือชนิดSolid State Drive

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 240 GB จ ำนวน 1  หน่วย

- ม ีDVD-RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย
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- มแีป้นพมิพ์และเมำส์

- มจีอภำพแบบ LED หรือดกีวำ่ Contrast Ratio

ไมน้่อยกวำ่ 600:1 และมขีนำดไมน้่อยกวำ่

19 นิ้ว  จ ำนวน 1 หน่วย  

โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2561 ของกระทรวงดจิทิลั

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ลงวนัที ่23 พฤษภำคม 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่  พ.ศ. 2561 - 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 27    ล ำดบัที ่12

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

จดัซ้ือเครือ่งส ำรองไฟ ขนำด 800 VA 5,000 บำท

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Best-T หรือดกีวำ่  

จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface)

แบบ USB 2.0  หรือดกีวำ่ไมน้่อยกวำ่ 3 ชอ่ง

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 50,000 บำท

เพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์

ขนำดใหญ ่ ไมร่วมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงปกต ิหรือคำ่ซอ่มกลำง

เชน่ เครือ่งจกัรกล  ยำนพำหนะขนำดใหญ ่เป็นตน้

เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมำก 

ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ้ือเครือ่งส ำรองไฟ

ขนำด 800 VA   จ ำนวน  2  เครือ่ง

เครือ่งละ 2,500  บำท 

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

-มกี ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน้่อยกวำ่ 800 AV (480 Watts)

-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้มน้่อยกวำ่ 15 นำที

โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2561 

ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

ลงวนัที ่23 พฤษภำคม 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่  พ.ศ. 2561 - 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 27    ล ำดบัที ่13

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้   

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 13,829,480 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนกำรศกึษำ

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 13,829,480 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรจดักจิกรรมเพือ่พฒันำกำรดำ้นตำ่งๆ ของศนูย์พฒันำเด็กเล็กศรีดรุณำ 200,000 บำท

งบด ำเนินงำน 7,366,780 บำท

คำ่ใช้สอย 2,454,780 บำท

1) อำหำรกลำงวนั                     จ ำนวน     1,378,600     บำท

   เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรกลำงวนัเด็กนกัเรียนใหก้บัศนูย์

   พฒันำเด็กเล็กศรีดรุณำ จ ำนวน 226 คน คนละ 20 บำท จ ำนวน 

   245 วนั   เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ

   ที ่มท 0816.2/ว3274  ลงวนัที ่19 มถิุนำยน 2561

  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564 

  หน้ำ 214  ล ำดบัที ่3

  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็นเงนิ  1,107,400  บำท  

  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้เป็นเงนิ  271,200 บำท 

 

2) คำ่จดักำรเรียนกำรสอน            จ ำนวน      384,200     บำท

    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัหำสือ่กำรเรียนรู ้และ

    สือ่อปุกรณ์กำรเรียนกำรสอน วสัดกุำรศกึษำ

    เครือ่งเลน่ ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ

   ที ่มท 0816.2/ว3274  ลงวนัที ่19 มถิุนำยน 2561

    เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 

    เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 17  ล ำดบัที ่4

    ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมตำ่งๆ เชน่ คำ่อำหำร 

คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์ คำ่ใชจ้ำ่ยพธีิเปิด-ปิด

คำ่ของขวญัรำงวลั และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำและกำร

สง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่

พ.ศ. 2561-2564  หน้ำ 215   ล ำดบัที ่4

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 2,018,180 บำท
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3) คำ่หนงัสอืเรียน                        จ ำนวน     45,200     บำท

   เพือ่จำ่ยเป็นคำ่หนงัสอืเรียนใหก้บันกัเรียนของศนูย์พฒันำ 

   เด็กเล็กศรีดรุณำ จ ำนวน 226 คน คนละ 200 บำทตอ่ปี

   เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ

   ที ่มท 0816.2/ว3274  ลงวนัที ่19 มถิุนำยน 2561

   เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 

    เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 17  ล ำดบัที ่4

    ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

  

4) คำ่อปุกรณ์กำรเรียน                   จ ำนวน     45,200     บำท

    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อปุกรณ์กำรเรียนใหก้บันกัเรียนของศนูย์พฒันำ  

   เด็กเล็กศรีดรุณำ จ ำนวน 226 คน คนละ 200 บำทตอ่ปี

    เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ

   ที ่มท 0816.2/ว3274  ลงวนัที ่19 มถิุนำยน 2561

   เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 

   เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 17  ล ำดบัที ่4

   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

5) คำ่เครือ่งแบบนกัเรียน                    จ ำนวน     67,800     บำท

    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เครือ่งแบบนกัเรียนใหก้บันกัเรียนของศนูย์พฒันำ   

    เด็กเล็กศรีดรุณำ จ ำนวน 226 คน คนละ 300 บำทตอ่ปี

    เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ

   ที ่มท 0816.2/ว3274  ลงวนัที ่19 มถิุนำยน 2561

    เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 

    เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 17  ล ำดบัที ่4

    ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

6) คำ่กจิกรรมพฒันำผูเ้รียน              จ ำนวน     97,180     บำท

    เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กจิกรรมพฒันำผูเ้รียนใหก้บันกัเรียนของ    

    ศนูย์พฒันำเด็กเล็กศรีดรุณำ จ ำนวน 226 คน คนละ 430 บำทตอ่ปี 

    เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ

   ที ่มท 0816.2/ว3274  ลงวนัที ่19 มถิุนำยน 2561

    เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 

    เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 17  ล ำดบัที ่4

     ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

โครงกำรอบรมสมัมนำครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 

ในรำชอำณำจกัร และจดัอบรมสมัมนำครู,บคุลำกร

ทำงกำรศกึษำ และกจิกรรมบรหิำรศนูย์พฒันำเด็กเล็ก เชน่

คำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ

คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ลงทะเบยีน คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ และ

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม

ของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่

 พ.ศ. 2561-2564  หน้ำ 215  ล ำดบัที ่5

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 36,600 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ทีช่ ำรุดเสยีหำย

ไมส่ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์

เครือ่งปรบัอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์เอกสำร และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น 

ควำมรบัผดิชอบ ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ 

ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมำก ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน เชน่ ปำกกำ 

ดนิสอ กระดำษ แฟ้ม ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 5,000 บำท

คำ่วสัดุ 4,652,000 บำท

วสัดสุ ำนกังำน 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดงุำนบำ้นงำนครวั เชน่ ไมก้วำด

ไมถู้พ้ืน น ้ำยำลำ้งหอ้งน ้ำ น ้ำยำลำ้งจำน ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 

เชน่ หลอดไฟ สำยไฟ  ปล ัก๊ไฟ สำยไมโครโฟน

ไมโครโฟน ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 60,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 4,432,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง เชน่ ทอ่น ้ำและอปุกรณ์ประปำ

ตะป ูทอ่ตำ่งๆ โถสว้ม อำ่งลำ้งมอื รำวพำดผำ้ ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

วสัดกุำรเกษตร 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ืออำหำรเสรมิ (นม) ใหก้บัโรงเรียนใน

เขตเทศบำล (จ ำนวน 1,535  คน จ ำนวน 260 วนั) 

และศนูย์พฒันำเด็กเล็กศรีดรุณำ (จ ำนวน 226 คน จ ำนวน 260 วนั)

โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงอำหำรเสรมิ (นม) 

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0816.2/ว3274  ลงวนัที ่19 มถิุนำยน 2561   

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564  

หน้ำ 214  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ ำนวน 3,600,000  บำท   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้          จ ำนวน    832,000  บำท 

วสัดกุอ่สรำ้ง 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัด ุเชน่ ฟิล์ม พูก่นั ส ีฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

วสัดคุอมพวิเตอร์ 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดกุำรเกษตรตำ่งๆ ดอกไม ้ตน้ไม ้ฯลฯ

 เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่กรองแสง

ตลบัผงหมกึ เทปบนัทกึขอ้มลู เมำส์ แผน่รองเมำส์ ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 



หน้ำ : 1/1
วนัทีพ่มิพ์ : 10/9/2561  11:13:32

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

คำ่ไฟฟ้ำ 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กระแสไฟฟ้ำ  ส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก

ศรีดรุณำเทศบำลเมอืงสตัหีบ  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

คำ่สำธำรณูปโภค 260,000 บำท

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัท์  ส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก

ศรีดรุณำเทศบำลเมอืงสตัหีบ  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 40,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำประปำ  ส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก

ศรีดรุณำเทศบำลเมอืงสตัหีบ  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

งบลงทุน 187,100 บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 187,100 บำท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรทำงดำ้นโทรคมนำคม ตำมระเบยีบฯ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่2

      (จอขนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 4 เครือ่ง

     รำคำเครือ่งละ  30,000  บำท  

      คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน้่อยกวำ่ 4 แกนหลกั 

(4 core) จ ำนวน 1 หน่วย มหีน่วยควำมจ ำ

แบบ Cache Memory  ขนำดไมน้่อยกวำ่ 8 MB

มคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำน

ไมน้่อยกวำ่ 3.2 GHz  

          - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ

โดยมคีณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดกีวำ่ ดงัน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกั

ทีม่หีน่วยควำมจ ำขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพตดิต ัง้อยูภ่ำยในหน่วย

ประมวลผลกลำง แบบ GraphicsProcessing Unit 

ทีส่ำมำรถใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพ

ขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่คีวำมสำมำรถในกำรใช้

หน่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ 

มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 8 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวำ่ 

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 2 TB หรือชนิดSolid State Drive

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 240 GB จ ำนวน 1  หน่วย

- ม ีDVD-RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface)

 แบบ 10/100/1000 Best-T หรือดกีวำ่  

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผลแบบที ่2 (จอภำพขนำดไมน้่อย

กวำ่ 19 นิ้ว)

120,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface)

แบบ USB 2.0  หรือดกีวำ่ไมน้่อยกวำ่ 3 ชอ่ง

- มแีป้นพมิพ์และเมำส์

- มจีอภำพแบบ LED หรือดกีวำ่ Contrast Ratio

ไมน้่อยกวำ่ 600:1 และมขีนำดไมน้่อยกวำ่

19 นิ้ว   จ ำนวน 1 หน่วย  

โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2561 ของกระทรวงดจิทิลั

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ลงวนัที ่23 พฤษภำคม 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่  พ.ศ. 2561 - 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 27    ล ำดบัที ่14

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ(Inkjet Printer) 7,100 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ(Inkjet Printer)

ส ำหรบัคอมพวิเตอร์ ใชส้ ำหรบังำนธุรกำร 

ในศนูย์พฒันำเด็กเล็กศรีดรุณำ  จ ำนวน 1 เครือ่ง

 มคีณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- ใชเ้ทคโนโลยีแบบพน่หมกึ(Inkjet)

- มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพ์ไมน้่อยกวำ่ 1,200X1,200 dpi

- มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งขำวด ำส ำหรบักระดำษA4

 ไมน้่อยกวำ่ 30 หน้ำตอ่นำท(ีppm) หรือ 10.2 ภำพตอ่นำที(ipm)

- มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์รำ่งสสี ำหรบักระดำษA4

 ไมน้่อยกวำ่ 17 หน้ำตอ่นำท(ีppm) หรือ 8.1 ภำพตอ่นำที(ipm)

- มชีอ่งเชือ่มตอ่(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 

1 ชอ่ง

- มถีำดใสก่ระดำษไดไ้มน้่อยกวำ่ 100 แผน่

- สำมำรถใชไ้ดก้บัA3, A4, Letter,Legal และCustom

โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2561 

ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

ลงวนัที ่23 พฤษภำคม 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่  พ.ศ. 2561 - 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 28  ล ำดบัที ่16

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จดัซ้ือเครือ่งส ำรองไฟ ขนำด 800 VA 10,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 50,000 บำท

เพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์

ขนำดใหญ ่ ไมร่วมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงปกต ิหรือคำ่ซอ่มกลำง

เชน่ เครือ่งจกัรกล  ยำนพำหนะขนำดใหญ ่เป็นตน้

เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก 

ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ้ือเครือ่งส ำรองไฟ

ขนำด 800 VA   จ ำนวน  4  เครือ่ง 

รำคำเครือ่งละ  2,500  บำท 

คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

-มกี ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน้่อยกวำ่ 800 AV (480 Watts)

-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้มน้่อยกวำ่ 15 นำที

โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2561 

ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

ลงวนัที ่23 พฤษภำคม 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่  พ.ศ. 2561 - 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 27  ล ำดบัที ่15

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เงนิอดุหนุนโครงกำรจดัคำ่ยภำษำองักฤษส ำหรบันกัเรียนช ัน้ประถมศกึษำปีที ่3,

 5 และมธัยมศกึษำปีที2่

50,400 บำท

งบเงนิอุดหนุน 6,275,600 บำท

เงนิอุดหนุน 6,275,600 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรจดัคำ่ยภำษำองักฤษ

ส ำหรบันกัเรียนช ัน้ประถมศกึษำปีที ่3, 5 และ

มธัยมศกึษำปีที ่2  ใหก้บัโรงเรียนบำ้นสตัหีบ

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ย

เงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 หน้ำ 21  ล ำดบัที ่1  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงกำรวทิยำกรภำยนอก

สอนภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรรองรบั EEC ตลอดปีกำรศกึษำ

ใหก้บัโรงเรียนบำ้นสตัหีบ  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่พ.ศ. 2561-2564   

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 หน้ำ 22  ล ำดบัที ่2

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เงนิอดุหนุนโรงเรียนบำ้นสตัหีบ 2,332,000 บำท

เงนิอดุหนุนโครงกำรวทิยำกรภำยนอกสอนภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรรองรบั

EEC ตลอดปีกำรศกึษำ

85,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนส ำหรบัสนบัสนุนอำหำรกลำงวนั

เด็กอนุบำล – ป.6 จดัสรร 100 %  จ ำนวน  952  คน 

คนละ 20 บำท จ ำนวน  200 วนั ส ำหรบัภำคเรียนที ่2 

ปีกำรศกึษำ 2561 และภำคเรียนที ่1 ปีกำรศกึษำ 2562   

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ 

ที ่มท 0816.2/ว3274  ลงวนัที ่ 19 มถิุนำยน 2561

และระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564 

หน้ำ 214  ล ำดบัที ่2

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนส ำหรบัสนบัสนุนอำหำรกลำงวนั

เด็กอนุบำล – ป.6 จดัสรร 100 %  จ ำนวน  583  คน  

คนละ 20 บำท จ ำนวน  200 วนั ส ำหรบัภำคเรียนที ่2 

ปีกำรศกึษำ 2561 และภำคเรียนที ่1 ปีกำรศกึษำ 2562  

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0816.2/ว3274  ลงวนัที ่ 19 มถิุนำยน 2561

และระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564 

หน้ำ 214  ล ำดบัที ่2

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

เงนิอดุหนุนโรงเรียนอนุบำลบำ้นเตำถำ่น 3,808,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 400,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

แยกเป็น

แผนงำนกำรศกึษำ

งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั 400,000 บำท

งบด ำเนินงำน 400,000 บำท

คำ่ใช้สอย 400,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรคำ่ยเยำวชนเทศบำลเมอืงสตัหีบ 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมคำ่ยเยำวชน

ในเขตเทศบำล เชน่ คำ่ตอบแทนวทิยำกร คำ่เชำ่ทีพ่กั 

คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์และ 

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นไปตำมระเบยีบ 

กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564 

หน้ำ 216  ล ำดบัที ่7 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรสง่เสรมิกำรพฒันำภำษำตำ่งประเทศสูอ่ำเซียนใหแ้กเ่ยำวชนและ

ประชำชนในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ

100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมสง่เสรมิกำร

พฒันำภำษำตำ่งประเทศสูอ่ำเซียนใหแ้กเ่ยำวชน

และประชำชนในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ

เชน่ คำ่ตอบแทนวทิยำกร คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่อำหำร 

และเครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 หน้ำ 15  ล ำดบัที ่2

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมสง่เสรมิ

คณุธรรมจรยิธรรมแกเ่ยำวชนและประชำชน

ในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ เชน่ คำ่ตอบแทนวทิยำกร

คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นไปตำม

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 หน้ำ 16  ล ำดบัที ่3

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมแกเ่ยำวชนและประชำชนในเขตเทศบำลเมอืง

สตัหีบ

100,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิประจ ำต ำแหน่ง 250,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งแกพ่นกังำนเทศบำล 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบัตน้และระดบักลำง

ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่ง  จ ำนวน  2  อตัรำ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัรำเงนิเดอืนและวธีิกำร

จำ่ยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2559

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 282,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนแกพ่นกังำนเทศบำล

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบักลำง

ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งและมสีทิธไิดร้บัคำ่ตอบแทน 

รำยเดอืนเทำ่กบัเงนิประจ ำต ำแหน่งทีไ่ดร้บั จ ำนวน 1 อตัรำ

ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่ง ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรใหข้ำ้รำชกำรหรือพนกังำนสว่นทอ้งถิน่

ไดร้บัเงนิคำ่ตอบแทนนอกเหนือเงนิเดอืน พ.ศ.2547

ลงวนัที ่ 22  เมษำยน 2547

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว

ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล จ ำนวน  4  อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรให้

พนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำล

ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิเดอืนพนกังำน 3,700,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนเทศบำล 

พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน จ ำนวน 10 อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบักำรใหพ้นกังำนเทศบำล

ไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.2558  ลงวนัที ่18 มถิุนำยน 2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

งบบุคลำกร 4,584,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 4,584,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 5,122,400 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนสำธำรณสุข

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสุข 5,122,400 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของพนกังำน

เทศบำล และลูกจำ้งประจ ำทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิชว่ยเหลือ

กำรศกึษำบตุร  ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุรพนกังำน

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที3่) พ.ศ.2549 

และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 

ลงวนัที ่  9 สงิหำคม  2559  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่เชำ่บำ้น 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้น คำ่เชำ่ซ้ือ หรือช ำระเงนิ

กูซ้ื้อบำ้นใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล ซึง่มคีวำมจ ำเป็น

ตอ้งเชำ่บำ้นและมสีทิธไิดร้บัเงนิคำ่เชำ่บำ้น

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้น 

ของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ

 (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนนอกเวลำรำชกำร

ของพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้งประจ ำ และ

พนกังำนจำ้งทีป่ฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรปกตหิรือ

ในวนัหยุดรำชกำรในกรณีทีม่งีำนเรง่ดว่นและจ ำเป็น

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

เงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

งบด ำเนินงำน 416,000 บำท

คำ่ตอบแทน 75,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 22,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว  

ใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  จ ำนวน  2  อตัรำ   

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรใหพ้นกังำน

เทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำลไดร้บัเงนิ

เพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 330,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

พนกังำนจำ้ง จ ำนวน 2 อตัรำ เป็นไปตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำน

ท ั่วไปเกีย่วกบัพนกังำนจำ้ง(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ทีช่ ำรุดเสยีหำย ไมส่ำมำรถ

ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์

 เครือ่งปรบัอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์

 เครือ่งพมิพ์เอกสำร และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น 

 ควำมรบัผดิชอบ ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ 

 ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ  เป็นไปตำมหนงัสอื

 กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก 

ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร ส ำหรบัอบรมสมัมนำ 

ของพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้ง เพือ่เพิม่พูน

ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ เชน่ คำ่ลงทะเบยีน คำ่เบีย้เล้ียง

เดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ  

และ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ตำมอตัรำทีร่ะเบยีบก ำหนด ฯลฯ เป็นไปตำม

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร

ของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 30,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 35,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 12,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เย็บหนงัสอื เขำ้ปกหนงัสอื คำ่จำ้งเหมำ

บรกิำรตำ่ง ๆ ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่ 9 ธนัวำคม  2559

เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ 

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัว์และขึน้ทะเบยีนสตัว์ 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัว์และขึน้ทะเบยีนสตัว์          

ตำมโครงกำรสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจำกโรคพษิสนุขับำ้

ตำมพระรำชปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจำ้ลูกเธอ

เจำ้ฟ้ำจุฬำภรณ์ วลยัลกัษณิ ์อคัรรำชกุมำรี เป็นไปตำม

หนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท. 0810.5/ว2072 ลงวนัที ่5 กรกฎำคม 2561 

เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรต ัง้งบประมำณรำยจำ่ย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไป

ดำ้นสำธำรณสขุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

คำ่ใช้สอย 82,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร
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จ ำนวนวสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 1,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฟิล์ม กระดำษโปสเตอร์ 

 ส ีโฟม ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ       

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัเบนซนิ 

น ้ำมนัเครือ่งฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ      

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 40,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่แบตเตอรี ่ยำงรถยนต์ ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ     

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้   

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 7,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ถงัรองรบัขยะมลูฝอย  ไมก้วำด 

เขง่ มดี ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 1,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 

เชน่ หลอดไฟ  สำยไฟสวติซ์  ปล ัก๊  ถำ่น 

ไฟฉำย ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดสุ ำนกังำน 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กระดำษ  ปำกกำ ดนิสอ 

ยำงลบ ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่วสัดุ 259,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือโตะ๊พบัอเนกประสงค์

จ ำนวน 15 ตวั  โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่

หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดัเพือ่ใหไ้ดข้อง  

ทีม่คีณุภำพด ีเป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

ที ่มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 28  ล ำดบัที ่17

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเกำ้อีส้ ำนกังำน จ ำนวน 3 ตวั   

โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดั 

เพือ่ใหไ้ดข้องทีม่คีณุภำพด ีเป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวง

มหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552

และตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ      

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

หน้ำ 276  ล ำดบัที ่27  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

จดัซ้ือโตะ๊พบัอเนกประสงค์ 37,500 บำท

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

จดัซ้ือเกำ้อีส้ ำนกังำน 9,000 บำท

งบลงทุน 122,400 บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 122,400 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 60,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กระดำษตอ่เนื่อง หมกึพมิพ์ 

แผน่ดสิก์ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ       

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

- มจีอภำพแบบ LED หรือดกีวำ่ Contrast Ratio

ไมน้่อยกวำ่ 600:1 และมขีนำดไมน้่อยกวำ่

19 นิ้ว  จ ำนวน 1 หน่วย  

โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2561

ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

ลงวนัที ่23  พฤษภำคม  พ.ศ. 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

พ.ศ.2561 – 2564  หน้ำ 276   ล ำดบัที ่28

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผลแบบที ่2 (จอภำพขนำดไมน้่อย

กวำ่ 19 นิ้ว)

30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่2

      (จอขนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครือ่ง  

      คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน้่อยกวำ่ 4 แกนหลกั 

(4 core) จ ำนวน 1 หน่วย มหีน่วยควำมจ ำ

แบบ Cache Memory  ขนำดไมน้่อยกวำ่ 8 MB

มคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำน

ไมน้่อยกวำ่ 3.2 GHz  

          - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ

โดยมคีณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดกีวำ่ ดงัน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกั

ทีม่หีน่วยควำมจ ำขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพตดิต ัง้อยูภ่ำยในหน่วย

ประมวลผลกลำง แบบ GraphicsProcessing Unit 

ทีส่ำมำรถใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพ

ขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่คีวำมสำมำรถในกำรใช้

หน่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ 

มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 8 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวำ่ 

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 2 TB หรือชนิดSolid State Drive

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 240 GB จ ำนวน 1  หน่วย

- ม ีDVD-RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Best-T หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface)

แบบ USB 2.0  หรือดกีวำ่ไมน้่อยกวำ่ 3 ชอ่ง

- มแีป้นพมิพ์และเมำส์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
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จ ำนวน

จ ำนวนคำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 40,000 บำท

เพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์

ขนำดใหญ ่ ไมร่วมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงปกต ิหรือคำ่ซอ่มกลำง

เชน่ เครือ่งจกัรกล  ยำนพำหนะขนำดใหญ ่เป็นตน้

เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก 

ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ้ือเครือ่งส ำรองไฟ จ ำนวน 1  เครือ่ง 

   คณุลกัษณะพ้ืนฐำน 

-มกี ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน้่อยกวำ่ 1 kVA (600 Watts)

-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้มน้่อยกวำ่ 15 นำที

โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2561 

ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

ลงวนัที ่23 พฤษภำคม 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

พ.ศ.2561 – 2564  หน้ำ 275   ล ำดบัที ่24

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์

จดัซ้ือเครือ่งส ำรองไฟ ขนำด 1 kVA 5,900 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรฝึกอบรมกำรรณรงค์ตอ่ตำ้นโรคเอดส์ 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

 คำ่วทิยำกร คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์

 ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

 ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

 เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

พ.ศ.2561 – 2564    หน้ำ 193  ล ำดบัที ่14

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ในชุมชน 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่วทิยำกร  คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบั

กำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

 เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

 พ.ศ.2561 – 2564 หน้ำ 196  ล ำดบัที ่17 

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เย็บหนงัสอื เขำ้ปกหนงัสอื 

คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูล  คำ่จำ้งครูฝึกสอนออกก ำลงักำย 

คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่ง ๆ ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวง

มหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว7120

ลงวนัที ่ 9 ธนัวำคม  2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำร

เบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

หน้ำ 185  ล ำดบัที ่3

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 220,000 บำท

งบด ำเนินงำน 2,300,000 บำท

คำ่ใช้สอย 2,300,000 บำท

งำนโรงพยำบำล 2,300,000 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 2,300,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนสำธำรณสุข
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรสง่เสรมิกำรใชจ้กัรยำนในชีวติประจ ำวนั 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่วทิยำกร คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

 วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

 แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่

พ.ศ.2561 – 2564  หน้ำ 191  ล ำดบัที ่11

โครงกำรรณรงค์วนัเอดส์โลก 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่วทิยำกร คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

หน้ำ 192  ล ำดบัที ่12    ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้   

โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและควบคมุโรคไขเ้ลือดออก 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่วทิยำกร  คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่

พ.ศ.2561 – 2564  หน้ำ 194  ล ำดบัที ่15

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรเยำวชนวยัใสหำ่งไกลยำเสพตดิ 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่วทิยำกร  คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่  คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำร

ปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมำก ที ่มท 0816.5/ว2726

ลงวนัที ่ 4  ธนัวำคม  2560

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำร

เขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

พ.ศ.2561 – 2564  หน้ำ 197  ล ำดบัที ่19

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรอบรมและศกึษำดงูำนผูส้งูอำยุ 500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่วทิยำกร คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

 ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

หน้ำ 185  ล ำดบัที ่2  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรอบรมฟ้ืนฟูพฒันำศกัยภำพอำสำสมคัรสำธำรณสขุเกำ่/ใหม่ 220,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่วทิยำกร  คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่  คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

 ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

พ.ศ.2561 – 2564  หน้ำ 186  ล ำดบัที ่5

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรสง่เสรมิกำรใชส้มนุไพร 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร

คำ่วทิยำกร  คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็นฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

 ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 

พ.ศ.2561 – 2564  หน้ำ 189  ล ำดบัที ่9

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

โครงกำรสง่เสรมิอนำมยัแมแ่ละเด็ก และกำรวำงแผนครอบครวั 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่วทิยำกร คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

หน้ำ 189  ล ำดบัที ่8   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรสง่เสรมิสขุภำพและอนำมยัในโรงเรียน 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่วทิยำกร  คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่  คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่

พ.ศ.2561 – 2564  หน้ำ 188  ล ำดบัที ่7

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรอบรมสง่เสรมิสขุภำพผูส้งูอำยุ 400,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่วทิยำกร คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

 ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

 เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่

 พ.ศ.2561 – 2564  หน้ำ 187  ล ำดบัที ่6

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรอบรมและศกึษำดงูำนอำสำสมคัรสำธำรณสขุเกำ่/ใหม่ 600,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่วทิยำกร คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำร

 ฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

หน้ำ 184  ล ำดบัที ่1  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่วทิยำกร คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่  คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็น เงนิรำงวลั คำ่ของขวญั ของรำงวลั ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว164 ลงวนัที ่26 มกรำคม 2558

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม

ของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

หน้ำ 209  ล ำดบัที ่2    ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่วทิยำกร คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่  คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

หน้ำ 196  ล ำดบัที ่18   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรเยำวชนรุน่ใหมร่กัและใสใ่จสิง่แวดลอ้มชำยฝั่งทะเล 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่ตรวจสอบและประเมนิผลคณุภำพน ้ำอปุโภค-บรโิภค ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

หน้ำ 209  ล ำดบัที ่3   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรป้องกนัโรคพษิสนุขับำ้ในชุมชน,โรงเรียน และวดั 100,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรตดิตำมตรวจสอบและประเมนิผลคณุภำพน ้ำ 150,000 บำท

งบด ำเนินงำน 762,000 บำท

คำ่ใช้สอย 400,000 บำท

งำนบรกิำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอืน่ 1,062,000 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 1,062,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนสำธำรณสุข
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนวสัดเุครือ่งแตง่กำย 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เสือ้ ถุงมอื รองเทำ้บูต๊ ชุดปฏบิตักิำร

พน่หมอกควนั ผำ้ปิดจมกู ฯลฯ  เป็นไปตำม

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

 คำ่วสัดเุครือ่งแตง่กำยของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2560

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 2,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ฟิล์ม กระดำษโปสเตอร์ ส ีโฟม ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ       

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 355,000 บำท

1. คำ่วสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน  350,000 บำท

  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

  เชน่ น ้ำยำตำ่ง ๆ ยำและเวชภณัฑ์ น ้ำยำก ำจดัยุง  

  น ้ำยำตรวจหำสำรเสพตดิ ถุงยำงอนำมยั 

   ทรำยอะเบท ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิ

   กำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248

   ลงวนัที ่ 27 มถิุนำยน 2559

  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้                

2. คำ่จดัซ้ือวคัซีนและอปุกรณ์ในกำรฉีด จ ำนวน  5,000  บำท 

   เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวคัซีนและอปุกรณ์ในกำรฉีด

   เพือ่ป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับำ้ ตวัละ 30 บำท

   เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ ุ 

   ที ่มท.0810.5/ว2072 ลงวนัที ่5 กรกฎำคม 2561 เรือ่ง

   ซกัซอ้มแนวทำงกำรต ัง้งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี

   งบประมำณ พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดำ้นสำธำรณสขุ

   ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่วทิยำกร คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์ทีจ่ ำเป็น 

คำ่ชุดตรวจอำหำร คำ่ชุดผำ้กนัเป้ือน คำ่ป้ำย คำ่จดัท ำคูม่อื

สขุำภบิำลอำหำร คำ่กระเป๋ำเอกสำร  ฯลฯ

 เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบั

กำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

หน้ำ 195  ล ำดบัที ่16   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่วสัดุ 362,000 บำท

โครงกำรอบรมสขุำภบิำลอำหำรใหแ้กผู่ป้ระกอบกำร 50,000 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนเตำถำ่น หมู4่

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนชำยทะเล

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

อดุหนุนโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนเตำถำ่น หมู4่ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนเขำหมอน

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

 

อดุหนุนโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนชำยทะเล 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนสนัตสิขุ

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78   ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

อดุหนุนโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนเขำหมอน 20,000 บำท

เงนิอดุหนุนเอกชน

โครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนสนัตสิขุ 20,000 บำท

งบเงนิอุดหนุน 300,000 บำท

เงนิอุดหนุน 300,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนมติรอำรีย์

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนป่ำยุบ

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559           

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

อดุหนุนโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนมติรอำรีย์ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนธรรมวทิยำ

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559          

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

อดุหนุนโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนป่ำยุบ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนเตำถำ่น หมู8่

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

อดุหนุนโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนธรรมวทิยำ 20,000 บำท

อดุหนุนโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนเตำถำ่น หมู8่ 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนรว่มพฒันำ

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนรว่มใจ

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

อดุหนุนโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนรว่มพฒันำ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนรม่ฤดี

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

อดุหนุนโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนรว่มใจ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนยำงงำม

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

อดุหนุนโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนรม่ฤดี 20,000 บำท

อดุหนุนโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนยำงงำม 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนอดุมศกัดิ-์ทองทพิย์

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนหลวงพอ่อี๋

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

อดุหนุนโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนอดุมศกัดิ-์ทองทพิย์ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนหนองตะเคยีนเหนือ

เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0810.5/ว2072  ลงวนัที ่ 5  กรกฎำคม 2561 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 78  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

อดุหนุนโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนหลวงพอ่อี๋ 20,000 บำท

อดุหนุนโครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นทีชุ่มชนหนองตะเคยีนเหนือ 20,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวนจดัซ้ือรถพยำบำล(รถตู)้ 2,000,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือรถพยำบำล(รถตู)้ จ ำนวน 1 คนั   

มปีรมิำตรกระบอกสบูไมต่ ่ำกวำ่ 2,400 ซีซี

หรือก ำลงัเครือ่งยนต์สงูสดุไมต่ ่ำกวำ่ 90 กโิลวตัต์

โดยจดัซ้ือตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ประจ ำปี พ.ศ.2561  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564   

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 29  ล ำดบัที ่19

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ครุภณัฑ์ 2,000,000 บำท

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนสง่

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร

คำ่วทิยำกร คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่  คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรม

ของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557  

น ำมำจำกแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

หน้ำ 192  ล ำดบัที ่13  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งบลงทุน 2,000,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร

คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่  คำ่วสัดอุปุกรณ์และอืน่ๆทีจ่ ำเป็น ฯลฯ  

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

หน้ำ 186  ล ำดบัที ่4  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรเสรมิสรำ้งภมูคิุม้กนัใหก้บันกัเรียน 10,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรตรวจสขุภำพเคลือ่นที่ 20,000 บำท

งบด ำเนินงำน 30,000 บำท

คำ่ใช้สอย 30,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 2,030,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนสำธำรณสุข

งำนศูนย์บรกิำรสำธำรณสุข 2,030,000 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สมนำคณุวทิยำกร  คำ่ประชุม อบรม สมัมนำ

เชน่ คำ่อำหำร อำหำรวำ่ง เครือ่งดืม่  คำ่วสัดอุปุกรณ์  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 

ในโครงกำร เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ชว่ยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564 

หน้ำ 204  ล ำดบัที ่30    ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่ประชุม อบรม สมัมนำ 

คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่เบีย้เล้ียง คำ่จำ้งยำนพำหนะ คำ่อำหำร อำหำรวำ่ง 

คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆในโครงกำร

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ชว่ยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564 

หน้ำ 205  ล ำดบัที ่32  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรยุตคิวำมรุนแรงตอ่เด็กและสตรี 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งอปุโภค  บรโิภคตำ่งๆ เชน่ 

ขำ้วสำร  น ้ำปลำ  สบู ่และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ในโครงกำร

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ย

เพือ่ชว่ยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่

พ.ศ. 2561-2564 หน้ำ 204  ล ำดบัที ่29

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรพฒันำศกัยภำพผูด้อ้ยโอกำสทำงสงัคม 30,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรชว่ยเหลือสงเครำะห์ครอบครวัผูม้รีำยไดน้้อยและผูด้อ้ยโอกำสทำงสงัคม 200,000 บำท

งบด ำเนินงำน 460,000 บำท

คำ่ใช้สอย 460,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 460,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

แยกเป็น

แผนงำนสงัคมสงเครำะห์

งำนสวสัดกิำรสงัคมและสงัคมสงเครำะห์ 460,000 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ
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จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่ประชุม อบรม สมัมนำ 

คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่เบีย้เล้ียง คำ่จำ้งยำนพำหนะ คำ่อำหำร อำหำรวำ่ง 

คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆในโครงกำร

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ย

คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ชว่ยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564 

หน้ำ 204  ล ำดบัที ่31  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำคณุภำพชีวติของคนพกิำรในชุมชน 200,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 428,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำวตำม  

ใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง จ ำนวน  29  อตัรำ เป็นไปตำมประกำศ 

คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง

ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรใหพ้นกังำน

เทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำลไดร้บัเงนิ

เพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 3,713,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนของพนกังำนจำ้ง

ในสงักดั จ ำนวน 29 อตัรำ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร

กลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบั

พนกังำนจำ้ง(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 715,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำในสงักดั พรอ้มท ัง้เงนิ

ปรบัปรุงคำ่จำ้ง จ ำนวน 3 อตัรำ  เป็นไปตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำน

ท ั่วไปเกีย่วกบัอตัรำคำ่จำ้งและกำรใหลู้กจำ้งของเทศบำล

ไดร้บัคำ่จำ้ง(ฉบบัที5่) พ.ศ.2561

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิเดอืนพนกังำน 1,120,800 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังำนเทศบำล พรอ้มท ัง้

เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน  จ ำนวน 4 อตัรำ 

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบักำรใหพ้นกังำนเทศบำล

ไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.2558 ลงวนัที ่18 มถิุนำยน 2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

งบบุคลำกร 5,976,800 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 5,976,800 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 32,639,600 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนไฟฟ้ำถนน 32,639,600 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร ส ำหรบัอบรมสมัมนำ 

ของพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้ง เพือ่เพิม่พูน

ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ เชน่ คำ่ลงทะเบยีน คำ่เบีย้เล้ียง

เดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ  

และ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ตำมอตัรำทีร่ะเบยีบก ำหนด ฯลฯ

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ

 (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 155,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เย็บหนงัสอื เขำ้ปกหนงัสอื คำ่จำ้งเหมำบรกิำร

คำ่ตดิต ัง้ไฟฟ้ำ ตดิต ัง้ประปำ ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอื

กระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว7120

ลงวนัที ่ 9 ธนัวำคม  2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่

จำ้งเหมำบรกิำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ใช้สอย 215,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 40,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล

ลูกจำ้งประจ ำและผูม้สีทิธเิบกิ  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุรพนกังำนสว่นทอ้งถิน่

พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที3่) พ.ศ.2549 และหนงัสอืกระทรวง

มหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวนัที ่  9 สงิหำคม  2559   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่เชำ่บำ้น 72,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้น  คำ่เชำ่ซ้ือ  หรือช ำระเงนิกูซ้ื้อบำ้น

ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล  ซึง่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเชำ่บำ้นและ

มสีทิธไิดร้บัเงนิคำ่เชำ่บำ้น เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที3่) พ.ศ.2559 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งบด ำเนินงำน 2,657,000 บำท

คำ่ตอบแทน 112,000 บำท
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จ ำนวนวสัดเุครือ่งแตง่กำย 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เครือ่งแบบเสือ้ กำงเกง ผำ้ รองเทำ้ ฯลฯ

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

 คำ่วสัดเุครือ่งแตง่กำยของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2560

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัเครือ่ง ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ เชน่  

แบตเตอรี ่ ยำงนอก ยำงใน  สำยไมล์ ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 2,000,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ เชน่ หลอดไฟ สำยไฟ

โคมไฟ ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ช ำรุดเสยีหำย ไมส่ำมำรถ

ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ เชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์

เครือ่งปรบัอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์เอกสำร และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น 

ควำมรบัผดิชอบ ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ 

ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมำก ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่วสัดุ 2,330,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 40,000 บำท
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จ ำนวนโครงกำรซอ่มแซมและตอ่เตมิหอ้งน ้ำ - หอ้งสว้มบรเิวณช ัน้ลำ่งอำคำรบำ้นพกั

พนกังำนเทศบำลและลูกจำ้งเทศบำลเมอืงสตัหีบ ศนูย์ซอ่มบ ำรุง หมูท่ี ่6  ต.สตั

หีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

450,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมและตอ่เตมิหอ้งน ้ำ – หอ้งสว้ม

บรเิวณช ัน้ลำ่งอำคำรบำ้นพกัพนกังำนเทศบำล

และลูกจำ้งเทศบำลเมอืงสตัหีบ  ศนูย์ซอ่มบ ำรุง 

หมูท่ี ่6  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ  โดยกำรกอ่สรำ้ง

หอ้งน ้ำ กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 6.00 เมตร สงู 2.50 เมตร  

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่42/2562      

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

แกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2  หน้ำ 7 ล ำดบัที ่12

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้ระบบปรบัอำกำศรวมอปุกรณ์

บรเิวณส ำนกังำนและอำคำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั

เทศบำลเมอืงสตัหีบ หมูท่ี ่2  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่38/2562

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564

แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่2  หน้ำ 29  ล ำดบัที ่7

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอำคำรบำ้นพกั

คำ่ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้ำและอปุกรณ์ ซึง่เป็นกำรตดิต ัง้คร ัง้แรกในอำคำรหรือสถำนที่

รำชกำรพรอ้มกำรกอ่สรำ้งหรือภำยหลงักำรกอ่สรำ้ง

ตดิต ัง้ระบบปรบัอำกำศรวมอปุกรณ์บรเิวณส ำนกังำนและอำคำรป้องกนัและ

บรรเทำสำธำรณภยัเทศบำลเมอืงสตัหีบ หมูท่ี ่2  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ
633,000 บำท

เพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์

ขนำดใหญ ่ ไมร่วมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงปกต ิหรือคำ่ซอ่มกลำง

 เชน่ เครือ่งจกัรกล  ยำนพำหนะขนำดใหญ ่เป็นตน้

 เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเป็นไปตำมหนงัสอื

 กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมำก ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 23,905,800 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 100,000 บำท

งบลงทุน 24,005,800 บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 100,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนน ค.ส.ล. บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 45/2

(บำ้นเลขที ่35/18) หมูท่ี ่3  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ  

โดยกำรกอ่สรำ้งถนนผวิจรำจร ค.ส.ล. 

กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 28.00 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีด่ ำเนินกำร

ไมน้่อยกวำ่ 112 ตำรำงเมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่10/2562

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496  

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7)  พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (1)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ฉบบัที ่2  หน้ำ 6  ล ำดบัที ่9

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน ค.ส.ล. บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 45/2(บำ้นเลขที ่

35/18) หมูท่ี ่3  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

77,000 บำท

โครงกำรตดิต ัง้ผนงักนัแดด บรเิวณอำคำรอเนกประสงค์  ศนูย์ซอ่มบ ำรุง

เทศบำลเมอืงสตัหีบ  หมูท่ี ่6 ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

420,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้ผนงักนัแดด บรเิวณอำคำรอเนกประสงค์

ศนูย์ซอ่มบ ำรุงเทศบำลเมอืงสตัหีบ  หมูท่ี ่6 ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ  

โดยกำรตดิต ัง้ผนงักนัแดด กวำ้ง 3.00 ม. 

ยำว 50.00 เมตร และ 28.00 เมตร 

พ้ืนทีด่ ำเนินกำรไมน้่อยกวำ่ 234.00  ตำรำงเมตร  

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่ 40/2562  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ41  ล ำดบัที ่5

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

โครงกำรตดิต ัง้ช ัน้วำงและกลอ่งอเนกประสงค์ส ำหรบังำนไฟฟ้ำและโยธำ 

บรเิวณอำคำรศนูย์ซอ่มบ ำรุงเทศบำลเมอืงสตัหีบ

300,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้ช ัน้วำงและกลอ่งอเนกประสงค์ส ำหรบั

งำนไฟฟ้ำและโยธำ บรเิวณอำคำรศนูย์ซอ่มบ ำรุงเทศบำลเมอืงสตัหีบ  

โดยกำรตดิต ัง้ช ัน้วำงเอกสำรและวสัดไุฟฟ้ำ 

ขนำด 0.60 x 2.40 x 1.95 เมตร  จ ำนวน 34 ชุด 

กลอ่งเก็บวสัดไุฟฟ้ำ ขนำด 0.70 x 3.50 x 0.85 เมตร 

จ ำนวน  25 กลอ่ง  

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่26/2562   

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564   

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 หน้ำ 38  ล ำดบัที ่2

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำรูปตวัยูพรอ้มฝำปิด

บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ109/2 หมูท่ี ่7 ต.พลูตำหลวง  

อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ  โดยกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ ค.ส.ล. 

กวำ้ง 0.60 เมตร สงู 0.60 เมตร ยำว 45.00 เมตร พรอ้มฝำปิด

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่19/2562  

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (5) 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ 2561 –  2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2  หน้ำ 15  ล ำดบัที ่34   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำรูปตวัยู บรเิวณถนนรอบ

หนองตะเคยีน   ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

โดยกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำกวำ้ง 0.60 เมตร 

ยำว 100 เมตร ลกึ 0.60 เมตร พรอ้มฝำปิดตะแกรงเหล็ก    

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ  เลขที ่9/2562

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (5)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 51  ล ำดบัที ่15 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำรูปตวัยูพรอ้มฝำปิด บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 

109/2  หมูท่ี ่7  ต.พลูตำหลวง  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

120,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำรูปตวัยู บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 47

(ซอยรตันวจิติร)  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ      

โดยกำรกอ่สรำ้งรำงยู กวำ้ง 0.60 เมตร 

ลกึ 0.60 เมตร ยำว 495.00 เมตร      

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่13/2562 

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (5) 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 8  ล ำดบัที ่5

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำรูปตวัยู บรเิวณถนนรอบหนองตะเคยีน            

ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถงัเก็บน ้ำ ค.ส.ล.บรเิวณประปำถงัแชมเปญ

ศนูย์ซอ่มบ ำรุงเทศบำลเมอืงสตัหีบ  โดยกำรกอ่สรำ้งถงัเก็บน ้ำ ค.ส.ล. 

ขนำดกวำ้ง  3.00 เมตร ยำว  3.00 เมตร  สงู  2.00 เมตร (ฝงัใตด้นิ)  

พรอ้มตดิต ัง้ปั้มมอเตอร์ชนิดหอยโขง่ ขนำด 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว  

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบเลขที ่25/2562

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7)พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (2)   

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564   

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3   หน้ำ 19  ล ำดบัที ่55

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำรูปตวัยู บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 47              

(ซอยรตันวจิติร)  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

1,770,200 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งถงัเก็บน ้ำ ค.ส.ล. บรเิวณประปำถงัแชมเปญ ศนูย์ซอ่มบ ำรุง

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

400,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ขยำยผวิจรำจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตหรือ

ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนภำยในเขตเทศบำล

โดยกำรขยำยผวิจรำจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 

ประมำณ  1,120 ตำรำงเมตร หนำ  0.05 เมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่27/2562  

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (1) 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564   

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3   หน้ำ 46   ล ำดบัที ่10

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำรูปตวัยูพรอ้มฝำปิด

บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 109/6  หมูท่ี ่7

ต.พลูตำหลวง  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ   

โดยกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ ค.ส.ล. กวำ้ง 0.60 เมตร 

สงู 0.60  เมตร  ยำว 36.00 เมตร  พรอ้มฝำปิด

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่21/2562 

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (5)  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564 

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2  หน้ำ 15  ล ำดบัที ่36   

จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  
โครงกำรขยำยผวิจรำจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีตหรือปรบัปรุงซอ่มแซมถนน

ภำยในเขตเทศบำล

500,600 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำรูปตวัยูพรอ้มฝำปิด

บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 109/4  หมูท่ี ่7  

ต.พลูตำหลวง  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

โดยกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ ค.ส.ล. กวำ้ง 0.60 เมตร 

สงู 0.60  เมตร  ยำว 78.00 เมตร พรอ้มฝำปิด

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเมอืงสตัหีบ เลขที ่20/2562 

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7)  พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (5)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2  หน้ำ 15 ล ำดบัที ่35

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำรูปตวัยูพรอ้มฝำปิดบรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 

109/6  หมูท่ี ่7  ต.พลูตำหลวง  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

95,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำรูปตวัยูพรอ้มฝำปิด 

บรเิวณรอบอำคำรอเนกประสงค์ ศนูย์ซอ่มบ ำรุงเทศบำลเมอืงสตัหีบ

โดยกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ ค.ส.ล. กวำ้ง 0.60 เมตร 

สงู 0.60 เมตร  ยำว 164.00 เมตร  พรอ้มฝำปิด

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่39/2562

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (5) 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่2  หน้ำ 5  ล ำดบัที ่7

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำรูปตวัยูพรอ้มฝำปิดบรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 

109/4  หมูท่ี ่7  ต.พลูตำหลวง  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

210,000 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำรูปตวัยูพรอ้มฝำปิด บรเิวณรอบอำคำร

อเนกประสงค์ ศนูย์ซอ่มบ ำรุงเทศบำลเมอืงสตัหีบ

429,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำท ำและตดิต ัง้ตน้ครสิมำสต์

ประดบัดว้ยไฟ LEDสชีมพูควำมสงู 6.00 ม. 

ส ำหรบัตดิต ัง้เพือ่ประดบังำนเทศกำลปีใหม ่2562 

บรเิวณแยก กม.1 โดยกำรตดิต ัง้ตน้ครสิมำสต์

ประดบัดว้ยไฟ LED สชีมพู ควำมสงู 6.00 เมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่35/2562 

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (7)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2  หน้ำ  11  ล ำดบัที ่24

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ขดุลอกคลองสำธำรณประโยชน์ในพ้ืนที่

เทศบำลเมอืงสตัหีบ โดยกำรขดุลอกคลองสตัหีบ 

ขดุลอกคลอง กม.5  ขดุลอกคลองซอยรว่มมติร 

คลองขำ้งสนุหมเูดง้ คลองหมูบ่ำ้นกมลเพชรฯลฯ

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่29/2562   

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7)  พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (5) 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ47  ล ำดบัที ่11

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรจำ้งเหมำท ำและตดิต ัง้ตน้ครสิมำสต์ประดบัดว้ยไฟ LEDสชีมพู ควำม

สงู 6.00 ม. ส ำหรบัตดิต ัง้เพือ่ประดบังำนเทศกำลปีใหม ่2562 บรเิวณแยก 

กม.1

196,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ขยำยไหลท่ำงถนน ค.ส.ล. ซอยสมทุรลอ้มและแยกขวำ

ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ โดยกำรขยำยไหลท่ำงถนน

ค.ส.ล. กวำ้ง 0.75 – 2.00 เมตร  ยำว 504.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือมพ้ืีนทีด่ ำเนินกำรไมน้่อยกวำ่ 595 ตำรำงเมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่14/2562

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (1) 

เป็นไปตำมน ำมำจำกแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 8   ล ำดบัที ่6 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

โครงกำรขดุลอกคลองสำธำรณประโยชน์ในพ้ืนทีเ่ทศบำลเมอืงสตัหีบ 711,000 บำท

โครงกำรขยำยไหลท่ำงถนน ค.ส.ล. ซอยสมทุรลอ้มและแยกขวำ ต.สตัหีบ       

 อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

450,000 บำท



หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 10/9/2561  11:20:20

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรตดิต ัง้โคมไฟถนนแบบโคม LED ขนำด 100 วตัต์บรเิวณถนน

เทศบำล 7

500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้โคมไฟ LED ขนำด 100 Watt 

บรเิวณถนนเทศบำล 7 กิง่โคมไฟถนน ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง1 1/2 นิ้ว  

ยำวไมน้่อยกวำ่ 3.00 เมตร หนำ 3 มลิลเิมตร พรอ้มขำจบักิง่โคม 

ชุบกลัวำไนท์ชนิดปรบัไดต้ดิต ัง้ยดึกบัเสำของกำรไฟฟ้ำ 

ตูค้วบคมุเปิด – ปิด จ ำนวน 1 ชุด พรอ้มตดิต ัง้มเิตอร์ไฟฟ้ำ 1 Phase  

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่2/2562  

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (7)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2  หน้ำ 8  ล ำดบัที ่18

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้โคมไฟถนนแบบโคม LED  ขนำด 50 วตัต์

บรเิวณถนนเทศบำล 3 โดยกำรตดิต ัง้โคมไฟ

แบบโคม LED  ขนำด 50 วตัต์

มำตรฐำน IEC 60529 IP 65 จ ำนวน 28 โคม 

กิง่โคมไฟถนนใชท้อ่เหล็กชุบกลัวำไนซ์ 

ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง  1 1/2 นิ้ว 

ควำมยำวไมน้่อยกวำ่ 2.50 เมตร 

ควำมหนำไมน้่อยกวำ่ 3.00 เมตร 

พรอ้มขำจบักิง่โคมชุบกลัวำไนซ์ ชนิดปรบัได้

รุน่หนำเหล็กรำงน ้ำ ขนำด 1 1/2 นิ้ว 

จ ำนวน 28 ชุด ตูค้วบคมุปิด – เปิด 

ระบบอตัโนมตัใิชตู้ส้วทิซ์บอร์ดโซร์มำตรฐำน

แบบกนัน ้ำ มหีลงัคำฝำ 2 ช ัน้  

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่7/2562 

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (7)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่3  หน้ำ 50 ล ำดบัที ่14   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ดำดคลองสำธำรณประโยชน์ บรเิวณล ำหว้ย

ในซอยสมทุรลอ้มหมูท่ี ่3  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

โดยกำรกอ่สรำ้งดำดคลอง กวำ้ง 4.00 – 5.00 เมตร 

ยำว 105.00 เมตร สงู 1.20 เมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่15/2562 

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (5)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2  หน้ำ 5  ล ำดบัที ่4

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

โครงกำรตดิต ัง้โคมไฟถนนแบบโคม LED  ขนำด 50 วตัต์ บรเิวณถนน

เทศบำล 3

495,000 บำท

โครงกำรดำดคลองสำธำรณประโยชน์ บรเิวณล ำหว้ยในซอยสมทุรลอ้มหมูท่ี ่3 

 ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

500,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรตดิต ัง้สญัญำณไฟจรำจรแบบกระพรบิพลงังำนแสงอำทติย์ พรอ้ม

ตดิต ัง้ป้ำยจรำจร ภำยในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ

127,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้สญัญำณไฟจรำจรแบบกระพรบิพลงังำน

แสงอำทติย์พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยจรำจร ภำยในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ 

โดยกำรตดิต ัง้ป้ำยท ำจำกแผงโซลำร์เซลล์ กลอ่งโคมไฟกระพรบิ

แผงไฟหลอด LED ขำยดึโคมกบัเสำ เสำเหล็ก 

ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง 3 นิ้ว ยำว  3.00 เมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่34/2562  

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(1)  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

คร ัง้ที ่3  หน้ำ 54  ล ำดบัที ่18  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรตดิต ัง้ไฟสอ่งสวำ่งป้ำยบอกซือ่ซอยแบบโคม LED พลงังำนแสงอำทติย์

 บรเิวณภำยในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ

1,436,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้ไฟสอ่งสวำ่งป้ำยบอกซือ่ซอยแบบโคม LED

พลงังำนแสงอำทติย์ บรเิวณภำยในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ

โดยกำรตดิต ัง้โคม Flood Light ขนำด 5 Wat และแผงพลงัแสงอำทติย์

ขนำดไมน้่อยกวำ่ 120 Watt มตีูเ้หล็กเก็บอปุกรณ์จบัยดึ

มคีอลโทรลชำร์จเจอร์ ขนำด 10 A   จ ำนวน 53 ป้ำย

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่36/2562 

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (7)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่3  หน้ำ 70  ล ำดบัที ่34  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรตดิต ัง้ป้ำยชือ่ซอยในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้ป้ำยชือ่ซอยในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ

โดยกำรกอ่สรำ้งป้ำยซอยยอ่ยในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่30/2562  

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53 (1)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

หน้ำ 161 ล ำดบัที ่6

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรตดิต ัง้ตะแกรงดกัขยะ บรเิวณปำกทอ่ระบำยน ้ำ ในเขตเทศบำลเมอืง

สตัหีบ

60,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้ตะแกรงดกัขยะ บรเิวณปำกทอ่ระบำยน ้ำ

ในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ  โดยกำรตดิต ัง้ตะแกรงดกัขยะ 

บรเิวณปำกทอ่ระบำยน ้ำ ตำ่งๆ เชน่ หน้ำทอ่ซอยสมทุรลอ้ม  

หน้ำทอ่โรงเรียนธมัมสริศิกึษำ  หน้ำล ำหว้ยถำวรมอเตอร์ (เมง้ 26)  ฯลฯ

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่33/2562

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(5) 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่2  หน้ำ 8  ล ำดบัที ่17

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่พกั ค.ส.ล. บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 99 

(ซอยเขำหมอน) แยกขวำ ต.พลูตำหลวง อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ

1,602,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วำงทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่พกั ค.ส.ล. บรเิวณ

ซอยสตัหีบสขุมุวทิ 99 (ซอยเขำหมอน) แยกขวำ  

ต.พลูตำหลวง  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ โดยกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ 

ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง 0.80 เมตร บอ่พกั 22 บอ่  

ยำว 260.00 เมตร  ซอ่มแซมผวิจรำจรคอนกรีตหลงัทอ่

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่22/2562  

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(5)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

คร ัง้ที ่3  หน้ำ 7  ล ำดบัที ่1  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่พกั ค.ส.ล. บรเิวณซอยตรงขำ้มธนำคำร

กสกิรไทย  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

260,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วำงทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่พกั ค.ส.ล. 

บรเิวณซอยตรงขำ้มธนำคำรกสกิรไทย ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ   

โดยกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ PVC. ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง16 นิ้ว 

ยำว 42.00 เมตร พรอ้มบอ่พกั ค.ส.ล. 5 บอ่ 

และเชือ่มทอ่ PVC. 12 นิ้ว จ ำนวน 1 ทอ่น   

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่6/2562

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(5)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 8  ล ำดบัที ่8 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

โครงกำรตดิต ัง้สญัญำณไฟจรำจรแบบกระพรบิพลงังำนแสงอำทติย์ภำยในเขต

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

470,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตดิต ัง้สญัญำณไฟจรำจรแบบกระพรบิพลงังำน

แสงอำทติย์ภำยในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ 

โดยกำรตดิต ัง้ป้ำยท ำจำกแผงโซลำร์เซลล์ 

กลอ่งโคมไฟกระพรบิแผงไฟหลอด LED 

ขำยดึโคมกบัเสำ เสำเหล็ก 

ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง  3 นิ้ว ยำว 3.00 เมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่32/2562 

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(1)  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

คร ัง้ที ่3  หน้ำ 53  ล ำดบัที ่17   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดทอ่ระบำยน ้ำ

ในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ โดยกำรท ำควำมสะอำดทอ่ระบำยน ้ำ

เขตเทศบำลระยะทำงประมำณ  3,000 เมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่28/2562   

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(5)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564 

หน้ำ 160 ล ำดบัที ่4   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้           676,200   บำท

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป   323,800  บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรจำ้งเหมำท ำควำมสะอำดทอ่ระบำยน ้ำ ในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ 1,000,000 บำท

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่พกัและตะแกรงดกัน ้ำบรเิวณซอยสตัหีบ

สขุมุวทิ 99 ก

140,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วำงทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่พกัและตะแกรงดกัน ้ำ

บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 99 ก  โดยกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ

ค.ส.ล. ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง 0.80 เมตร พรอ้มบอ่พกั ค.ส.ล. 

ควำมยำวรวม 18.00 เมตร 

บอ่พกัตะแกรงเหล็กดกัน ้ำขนำด 1.20 x 6.00 เมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่18/2562

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(5) 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ คร ัง้ที2่   หน้ำ 5  ล ำดบัที ่5   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่พกั บรเิวณถนนเทศบำล 10 เทศบำลเมอืง

สตัหีบ

749,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วำงทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่พกั บรเิวณถนนเทศบำล 10 

เทศบำลเมอืงสตัหีบ  โดยกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ ค.ส.ล.  

ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง 1.00  เมตร

พรอ้มบอ่พกั ค.ส.ล. 8  บอ่ ควำมยำวรวม  70.00  เมตร

พรอ้มซอ่มแซมผวิจรำจรหลงัทอ่ 

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่1/2562   

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7)พ.ศ.2517  มำตรำ 53(5) 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 หน้ำ 56 ล ำดบัที ่20

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมผวิจรำจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 

บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 75 (ซอยลุงโพธิ)์ แยกขวำ

โดยกำรซอ่มแซมผวิจรำจรแอสฟลัท์ตกิฯ  กวำ้ง  5.50 – 6.40 เมตร 

ยำว  200.00 เมตร หนำ  0.05 เมตร หรือมพ้ืีนที่

ด ำเนินกำรไมน้่อยกวำ่ 1,228  ตำรำงเมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่23/2562  

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(1)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564   

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3   หน้ำ 10  ล ำดบัที ่14

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมผวิจรำจรถนน  บรเิวณถนนเทศบำล 10

(ถนนเลียบชำยทะเล)  หมูท่ี ่2  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ  

โดยกำรซอ่มแซมผวิจรำจร ค.ส.ล. กวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีด่ ำเนินกำรไมน้่อยกวำ่ 500.00 ตำรำงเมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ  เลขที ่5/2562  

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(1) 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ45  ล ำดบัที ่9

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

โครงกำรซอ่มแซมผวิจรำจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 75

  (ซอยลุงโพธิ)์ แยกขวำ

530,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมผวิจรำจร ค.ส.ล. บรเิวณซอยตน้ขอ่ย   

ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ  โดยกำรร้ือถนน ค.ส.ล. เดมิและ

เทคอนกรีตซอ่มแซมผวิจรำจรเดมิ กวำ้ง 5.00 เมตร ยำว 11.00 เมตร

หนำ 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนทีด่ ำเนินกำรไมน้่อยกวำ่ 55.00 ตำรำงเมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่17/2562  

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(1) 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 9  ล ำดบัที ่9

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

โครงกำรซอ่มแซมผวิจรำจรถนน  บรเิวณถนนเทศบำล 10(ถนนเลียบ

ชำยทะเล)  หมูท่ี ่2  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ

500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบำ่รบัและฝำบอ่พกั บรเิวณถนนและซอย

ในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ โดยกำรซอ่มแซมบำ่รบัและฝำบอ่พกั

ถนนในซอยตำ่งๆ ในเขตเทศบำลเมอืงสตัหีบ จ ำนวน  50 ถงึ 70 ฝำ

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่31/2562    

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(5)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่3  หน้ำ 48   ล ำดบัที ่12

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรซอ่มแซมผวิจรำจร ค.ส.ล. บรเิวณซอยตน้ขอ่ย ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ      

 จ.ชลบรีุ

40,000 บำท

โครงกำรซอ่มแซมบำ่รบัและฝำบอ่พกั บรเิวณถนนและซอย ในเขตเทศบำล

เมอืงสตัหีบ

700,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจรำจร บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 89

(ซอยบ ำรุงศษิย์)  หมูท่ี ่6  ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ 

โดยกำรซอ่มแซมผวิจรำจรคอนกรีตโดยกำรปผูวิแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  

กวำ้ง  5.00 เมตร  ยำว  500.00 เมตร  หนำ  0.05 เมตร 

หรือมพ้ืีนทีด่ ำเนินกำรไมน้่อยอวำ่  2,500 ตำรำงเมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่24/2562  

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(1) 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564   

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 37  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ ปรบัปรุงซอ่มแซมทำงเทำ้ถนนรอบหนองตะเคยีน

และกอ่สรำ้งสะพำนขำ้มคลองเชือ่มทำงเทำ้พรอ้มรำวกนัตก

หมูท่ี ่2  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ  โดยกำรซอ่มแซมทำงเทำ้   

ปรบัระดบัพ้ืนทำงเทำ้และถนนใหเ้หมำะสมกบัทำงรถจกัรยำนวิง่ 

พ้ืนทีด่ ำเนินกำรไมน้่อยกวำ่ 1,622 ตำรำงเมตร กอ่สรำ้งสะพำน

ขำ้มคลอง จ ำนวน 3 จุด  1. คลองหนองตะเคยีน จ ำนวน  2  จุด 

2. คลองถนนเทศบำล 11  จ ำนวน 1  จุด

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่37/2562  

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(1) 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่  พ.ศ. 2561 –  2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 49  ล ำดบัที ่13

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจรำจร  บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 89 (ซอย

บ ำรุงศษิย์)  หมูท่ี ่6  ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

740,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมผวิจรำจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  

บรเิวณถนนเทศบำล 2/1 โดยกำรซอ่มแซมผวิจรำจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต

โดยกำรซอ่มแซมผวิจรำจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 

กวำ้ง 4.10 – 6.20 เมตร ยำว 114.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร 

หรือมพ้ืีนทีด่ ำเนินกำรไมน้่อยกวำ่ 671 ตำรำงเมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่8/2562  

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(1)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 10  ล ำดบัที ่15

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมทำงเทำ้ถนนรอบหนองตะเคยีน และกอ่สรำ้ง

สะพำนขำ้มคลองเชือ่มทำงเทำ้พรอ้มรำวกนัตก หมูท่ี ่2  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.

ชลบรีุ

2,200,000 บำท

โครงกำรซอ่มแซมผวิจรำจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต บรเิวณถนนเทศบำล 2/1 300,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรบัปรุงถนนพรอ้มวำงทอ่ระบำยน ้ำ 

บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 5 (ซอยขำ้วเลือดหม)ู  

หมูท่ี ่4  ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ โดยกำรวำง

ทอ่ระบำยน ้ำ ค.ส.ล.ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง 0.80 เมตร    

พรอ้มบอ่พกั ค.ส.ล. ควำมยำวรวม 255.00 เมตร

ซอ่มแซมผวิจรำจรหลงัทอ่

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่11/2562

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496  

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(5) 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 58  ล ำดบัที ่22

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมสะพำนเทียบเรือ 

เทศบำลเมอืงสตัหีบ ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ  

โดยกำรตอ่เตมิสะพำนเทียบเรือ กวำ้ง 6.50 เมตร 

ยำว 19.00 เมตร พ้ืนทีด่ ำเนินกำร 123.50 ตำรำงเมตร 

กอ่สรำ้งร ัว้สงู 2.00 เมตร ยำว 6.50 เมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่4/2562  

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่6) พ.ศ.2511 มำตรำ 54(1)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 หน้ำ 7  ล ำดบัที ่3

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป   

โครงกำรปรบัปรุงถนนพรอ้มวำงทอ่ระบำยน ้ำ บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 5  

(ซอยขำ้วเลือดหม)ู  หมูท่ี ่4  ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ

1,800,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจรำจร บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 9

(ซอยบญุเจรญิ) หมูท่ี ่4  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ  

โดยกำรซอ่มแซมผวิจรำจรคอนกรีตโดยกำรปผูวิจรำจร  

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีตกวำ้ง 5.30 – 7.50 เมตร  

ยำว 378.00  เมตร  หนำ  0.05  เมตร

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่12/2562

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(1) 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564 

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่2  หน้ำ 14  ล ำดบัที ่33

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมสะพำนเทียบเรือเทศบำลเมอืงสตัหีบ ต.สตัหีบ       

อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

1,500,000 บำท

โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจรำจร บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 9                 

(ซอยบญุเจรญิ) หมูท่ี ่4  ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

660,000 บำท



หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 10/9/2561  11:20:20

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรจำ้งออกแบบอำคำรโรงฆำ่สตัว์ เทศบำลเมอืงสตัหีบ 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งออกแบบอำคำรโรงฆำ่สตัว์ เทศบำลเมอืงสตัหีบ

โดยกำรจำ้งออกแบบอำคำรโรงฆำ่สตัว์  บรเิวณโรงฆำ่สตัว์เดมิ

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่ 41/2562  

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(3)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 10  ล ำดบัที ่16

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรบัปรุงระบบระบำยน ้ำ บรเิวณถนนเทศบำล 3

หมูท่ี ่2  ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ  

โดยกำรกอ่สรำ้งบอ่พกั ค.ส.ล. และวำงทอ่ระบำยน ้ำ 

ซอ่มแซมผวิจรำจรหลงัทอ่ 

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่3/2562

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(5)  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 – 2564 

แกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่2  หน้ำ 13  ล ำดบัที ่29

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

คำ่ออกแบบ คำ่ควบคมุงำนทีจ่ำ่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบิคุคลหรือบคุคลภำยนอกเพือ่ให้

ไดม้ำซึง่สิง่กอ่สรำ้ง

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรบัปรุงระบบระบำยน ้ำ บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 21

(ซอยสมำคม) แยกขวำ บำ้นลุงเสวก  ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ               

โดยกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ PVC.ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง12 นิ้ว 

ยำว 27.00 เมตร พรอ้มบอ่พกั ค.ส.ล. จ ำนวน 3 บอ่

ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เลขที ่16/2562    

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัเิทศบำล พ.ศ.2496

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ.2517 มำตรำ 53(5)

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 –  2564  

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 8  ล ำดบัที ่7

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป  

โครงกำรปรบัปรุงระบบระบำยน ้ำ บรเิวณถนนเทศบำล 3 หมูท่ี ่2  ต.สตัหีบ  อ.

สตัหีบ  จ.ชลบรีุ

35,000 บำท

โครงกำรปรบัปรุงระบบระบำยน ้ำ บรเิวณซอยสตัหีบสขุมุวทิ 21 (ซอยสมำคม) 

แยกขวำ บำ้นลุงเสวก  ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ

100,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เย็บหนงัสอื  เขำ้ปกหนงัสอื คำ่จำ้งเหมำบรกิำร

 คำ่ตดิต ัง้ไฟฟ้ำ คำ่ตดิต ัง้ประปำ คำ่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว7120

ลงวนัที ่ 9 ธนัวำคม  2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่

จำ้งเหมำบรกิำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 5,000 บำท

งบด ำเนินงำน 732,000 บำท

คำ่ใช้สอย 40,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 60,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำวตำม  

ใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง จ ำนวน  5  อตัรำ เป็นไปตำมประกำศ 

คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง

ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรใหพ้นกังำน

เทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำลไดร้บัเงนิ

เพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 540,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนของพนกังำนจำ้ง

ในสงักดั จ ำนวน 5 อตัรำ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร

กลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบั

พนกังำนจำ้ง(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 251,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำในสงักดั พรอ้มท ัง้เงนิ

ปรบัปรุงคำ่จำ้ง จ ำนวน 1 อตัรำ  เป็นไปตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำน

ท ั่วไปเกีย่วกบัอตัรำคำ่จำ้งและกำรใหลู้กจำ้งของเทศบำล

ไดร้บัคำ่จำ้ง(ฉบบัที ่5) พ.ศ.2561

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งบบุคลำกร 851,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 851,000 บำท

งำนสวนสำธำรณะ 1,683,000 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 1,683,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนเคหะและชุมชน
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ เชน่  

แบตเตอรี ่ ยำงนอก ยำงใน  สำยไมล์ ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั เชน่  

แปรง  ไมก้วำด ผำ้ปโูตะ๊ ถว้ยชำม เขง่ ผงซกัฟอกฯลฯ    

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 137,000 บำท

คำ่วสัดุ 692,000 บำท

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 5,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 25,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ช ำรุดเสยีหำย ไมส่ำมำรถ

ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ เชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์

เครือ่งปรบัอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์เอกสำร และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น 

ควำมรบัผดิชอบ ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ 

ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมำก ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร ส ำหรบัอบรมสมัมนำ 

ของพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้ง เพือ่เพิม่พูน

ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ เชน่ คำ่ลงทะเบยีน คำ่เบีย้เล้ียง

เดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ  

และ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ตำมอตัรำทีร่ะเบยีบก ำหนด ฯลฯ

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ

 (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ
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จ ำนวนคำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 100,000 บำท

เพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์

ขนำดใหญ ่ ไมร่วมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงปกต ิหรือคำ่ซอ่มกลำง

เชน่ เครือ่งจกัรกล  ยำนพำหนะขนำดใหญ ่เป็นตน้

เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมำก ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่ครุภณัฑ์ 100,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุำรเกษตร เชน่  พนัธ์ุพืช  พนัธ์ุไม ้ 

หวัฉีดสปรงิเกอร์ จอบหมนุ จำนพรวน ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

งบลงทุน 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ำมนัดเีซล 

น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัเครือ่ง ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดกุำรเกษตร 400,000 บำท

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 150,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 700,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำวตำม  

ใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง จ ำนวน  52  อตัรำ เป็นไปตำมประกำศ 

คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง

ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรใหพ้นกังำน

เทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำลไดร้บัเงนิ

เพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 6,000,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนของพนกังำนจำ้ง

ในสงักดั จ ำนวน 52 อตัรำ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร

กลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบั

พนกังำนจำ้ง(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของลูกจำ้งประจ ำ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว  

ใหแ้กลู่กจำ้งประจ ำ จ ำนวน  5  อตัรำ เป็นไปตำมประกำศ 

คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง

ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรใหพ้นกังำน

เทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำลไดร้บัเงนิ

เพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 1,200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำในสงักดั พรอ้มท ัง้เงนิ

ปรบัปรุงคำ่จำ้ง จ ำนวน 5 อตัรำ  เป็นไปตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำน

ท ั่วไปเกีย่วกบัอตัรำคำ่จำ้งและกำรใหลู้กจำ้งของเทศบำล

ไดร้บัคำ่จำ้ง(ฉบบัที5่) พ.ศ.2561

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งบบุคลำกร 7,920,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 7,920,000 บำท

งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 21,846,000 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 21,846,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนเคหะและชุมชน
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร  

คำ่วทิยำกร  คำ่อำหำร    คำ่เครือ่งดืม่  คำ่วสัดอุปุกรณ์

ทีจ่ ำเป็นฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564    

หน้ำ 210  ล ำดบัที ่5   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรเทศบำลสะอำด สดใส ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม 30,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 120,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เย็บหนงัสอื  เขำ้ปกหนงัสอื คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูล

 คำ่จำ้งเหมำจดัท ำสติก๊เกอร์ จำ้งเหมำจดัท ำประกนัภยัรถยนต์

คำ่ตดิต ัง้ไฟฟ้ำ คำ่ตดิต ัง้ประปำ คำ่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว7120

ลงวนัที ่ 9 ธนัวำคม  2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่

จำ้งเหมำบรกิำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรจำ้งเหมำเอกชนจดัเก็บ ขนถำ่ยและฝงักลบขยะมลูฝอย ประจ ำปี 2562 5,000,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร ฯลฯ 

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัริกัษำควำมสะอำดและควำม

เป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบำ้นเมอืง(ฉบบัที2่) พ.ศ.2560

และประกำศกระทรวงมหำดไทย เรือ่งกำรจดักำรมลูฝอย

พ.ศ.2560  ลงวนัที ่18 ตลุำคม 2560

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

หน้ำ 211  ล ำดบัที ่7  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่ใช้สอย 5,900,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล

ลูกจำ้งประจ ำและผูม้สีทิธเิบกิ  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุรพนกังำนสว่นทอ้งถิน่

พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที3่) พ.ศ.2549 และหนงัสอืกระทรวง

มหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวนัที ่  9 สงิหำคม  2559   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 1,800,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร

ของพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้งประจ ำ และพนกังำนจำ้ง

ทีป่ฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรปกต ิหรือในวนัหยุดรำชกำร

ในกรณีทีม่งีำนเรง่ดว่น และจ ำเป็น เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวง

มหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งบด ำเนินงำน 11,426,000 บำท

คำ่ตอบแทน 1,805,000 บำท
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จ ำนวนวสัดงุำนบำ้นงำนครวั 150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั เชน่  

แปรง  ไมก้วำด ผำ้ปโูตะ๊ ฯลฯ    

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ช ำรุดเสยีหำย ไมส่ำมำรถ

ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ เชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์

เครือ่งปรบัอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์เอกสำร และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น 

ควำมรบัผดิชอบ ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ 

ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมำก ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่วสัดุ 3,721,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

หน้ำ 212  ล ำดบัที ่8   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

 คำ่วทิยำกร คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

 เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

หน้ำ 210  ล ำดบัที ่4  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรเมอืงสะอำดคนในชำตมิสีขุ 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

 คำ่วทิยำกร คำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ คำ่วสัดอุปุกรณ์ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564 

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 

หน้ำ 19  ล ำดบัที ่1ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรบรหิำรจดักำรขยะระดบัชุมชน/โรงเรียน 50,000 บำท

โครงกำรบรหิำรจดักำรขยะมลูฝอยชุมชน"จงัหวดัสะอำด"ของเทศบำลเมอืงสตัหีบ 100,000 บำท
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จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ้ือรถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบอดัทำ้ย  จ ำนวน 1คนั

ขนำด 6 ตนั  6 ลอ้  ปรมิำตรกระบอกสบูไมต่ ่ำกวำ่ 6,000 ซีซี

หรือก ำลงัเครือ่งยนต์สงูสดุไมต่ ่ำกวำ่ 170 กโิลวตัต์

โดยจดัซ้ือตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564  

หน้ำ 245  ล ำดบัที ่7  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนสง่

จดัซ้ือรถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบอดัทำ้ย 2,400,000 บำท

งบลงทุน 2,500,000 บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 2,500,000 บำท

วสัดเุครือ่งแตง่กำย 70,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เสือ้ เสือ้กนัฝน ถุงมอื  รองเทำ้บูต๊ 

 ชุดปฏบิตักิำรพน่หมอกควนั  ผำ้ปิดจมกู  ฯลฯ

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ย

กำรเบกิจำ่ยคำ่วสัดเุครือ่งแตง่กำยของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2560

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดกุำรเกษตร 1,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำยำฆำ่หญำ้  ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,000,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ำมนัดเีซล 

น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัเครือ่ง ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ เชน่  

แบตเตอรี ่ ยำงนอก ยำงใน  สำยไมล์ ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้
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จ ำนวนคำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 100,000 บำท

เพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์

ขนำดใหญ ่ ไมร่วมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงปกต ิหรือคำ่ซอ่มกลำง

เชน่ เครือ่งจกัรกล  ยำนพำหนะขนำดใหญ ่เป็นตน้

เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมำก ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 700,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนแกพ่นกังำนจำ้ง 

จ ำนวน  5 อตัรำ  เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง

พนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัพนกังำนจำ้ง

(ฉบบัที ่4)  พ.ศ.2558   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 90,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งแกพ่นกังำนเทศบำล

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบัตน้ และระดบักลำง

ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 2 อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัรำเงนิเดอืนและ

วธีิกำรจำ่ยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่(ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2559

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 100,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนแกพ่นกังำนเทศบำล

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบักลำง

ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งและมสีทิธไิดร้บัเงนิคำ่ตอบแทน

รำยเดอืนเทำ่กบัเงนิประจ ำต ำแหน่งทีไดร้บั จ ำนวน 1 อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง

ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรใหข้ำ้รำชกำรหรือพนกังำนสว่นทอ้งถิน่

ไดร้บัเงนิคำ่ตอบแทนนอกเหนือเงนิเดอืน พ.ศ.2547

ลงวนัที ่ 22  เมษำยน  2547

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำวแกพ่นกังำนเทศบำล

จ ำนวน 1  อตัรำ เป็นไปตำม ประกำศคณะกรรมกำรกลำง

พนกังำนเทศบำล เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์

กำรใหพ้นกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำล

ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เงนิเดอืนพนกังำน 1,660,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนเทศบำล จ ำนวน  4  อตัรำ

 เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบักำรใหพ้นกังำนเทศบำล

ไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.2558  ลงวนัที ่18 มถิุนำยน 2558    

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

งบบุคลำกร 2,650,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,650,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 3,381,800 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน 3,381,800 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร
20,300 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รบัวำรสำร คำ่เย็บหนงัสอื  เขำ้ปกหนงัสอื 

คำ่ถำ่ยเอกสำร  คำ่จำ้งจดัท ำประกนัภยัรถยนต์

คำ่โฆษณำและเผยแพร ่คำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบยีนตำ่งๆ 

คำ่เบีย้ประกนั คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินคดตีำมค ำพพิำกษำ คำ่จำ้ง

เหมำบรกิำร คำ่ตดิต ัง้ไฟฟ้ำ คำ่ตดิต ัง้ประปำ คำ่ตดิต ัง้โทรศพัท์ ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว7120

ลงวนัที ่ 9 ธนัวำคม  2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่

จำ้งเหมำบรกิำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ใช้สอย 215,300 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล

ลูกจำ้งประจ ำและผูม้สีทิธเิบกิ  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุรพนกังำนสว่นทอ้งถิน่

พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที3่) พ.ศ.2549 และหนงัสอืกระทรวง

มหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวนัที ่  9 สงิหำคม  2559   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่เชำ่บำ้น 112,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้น  คำ่เชำ่ซ้ือ  หรือช ำระเงนิกูซ้ื้อบำ้น

ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล  ซึง่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเชำ่บำ้นและ

มสีทิธไิดร้บัเงนิคำ่เชำ่บำ้น เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 25,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอก

เวลำรำชกำรของพนกังำนเทศบำลลูกจำ้งประจ ำ

และพนกังำนจำ้ง ทีป่ฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร

ปกตหิรือในวนัหยุดรำชกำรในกรณีทีม่งีำน

เรง่ดว่นและจ ำเป็น   เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวง

มหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งบด ำเนินงำน 639,300 บำท

คำ่ตอบแทน 147,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว แกพ่นกังำนจำ้ง 

จ ำนวน 5 อตัรำ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง

พนกังำนเทศบำล เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบั

หลกัเกณฑ์กำรใหพ้นกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้ง

ของเทศบำลไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ช ำรุดเสยีหำย ไมส่ำมำรถ

ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ เชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์

เครือ่งปรบัอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์เอกสำร และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น 

ควำมรบัผดิชอบ ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ 

ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมำก ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร ส ำหรบัอบรมสมัมนำ 

ของพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้ง เพือ่เพิม่พูน

ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ เชน่ คำ่ลงทะเบยีน คำ่เบีย้เล้ียง

เดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ  

และ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ตำมอตัรำทีร่ะเบยีบก ำหนด ฯลฯ

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

เดนิทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ

 (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 40,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เอกสำรแบบพมิพ์  คำ่ส ำรวจ 

คำ่บนัทกึ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0891.4/ว856

ลงวนัที ่ 12   มนีำคม  2553 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 202  ล ำดบัที ่26  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจขอ้มลูจปฐ.และกชช 2.ค ของชุมชนใน

เขตเทศบำล

100,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เล้ียงรบัรองในกำรประชุมคณะกรรมกำรชุมชน

หรือคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตำมกฎหมำย

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ตำ่งๆ เครือ่งใชใ้นกำรเล้ียงรบัรอง

และคำ่บรกิำรอืน่ๆ ซึง่จ ำเป็นตอ้งจำ่ย ทีเ่กีย่วกบักำรเล้ียงรบัรอง

คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตำมกฎหมำย

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย 

ที ่มท  0808.4/ว.2381 ลงวนัที ่28 กรกฎำคม 2548 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 60,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัเครือ่ง ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่
40,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่แบตเตอรี ่ยำงรถยนต์ และอืน่ ๆ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไมก้วำด ไมถู้พ้ืน ถงัรองรบัขยะมลูฝอย ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ
10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัด ุไฟฟ้ำและวทิยุ เชน่ แบตเตอรีว่ทิยุสือ่สำร

ถำ่นไฟฉำย ฟิวส์  หลอดไฟ  สำยไฟฟ้ำ ปล ัก๊ไฟฟ้ำ เสำอำกำศ ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

วสัดสุ ำนกังำน 40,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน  เชน่  กระดำษ  หมกึ 

แฟ้มเอกสำร ปำกกำ ตรำยำง ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่วสัดุ 240,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวนจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผลแบบที ่2 (จอภำพขนำดไมน้่อยกวำ่

 19 นิ้ว)

30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่2

      (จอขนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครือ่ง  

      คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน้่อยกวำ่ 4 แกนหลกั 

(4 core) จ ำนวน 1 หน่วย มหีน่วยควำมจ ำ

แบบ Cache Memory  ขนำดไมน้่อยกวำ่ 8 MB

มคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำน

ไมน้่อยกวำ่ 3.2 GHz  

- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ

โดยมคีณุลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดกีวำ่ ดงัน้ี

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกั

ทีม่หีน่วยควำมจ ำขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

คำ่ครุภณัฑ์ 92,500 บำท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัท์ในส ำนกังำนใชต้ดิตอ่ประสำนงำน

ในกำรปฏบิตัริำชกำร ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

งบลงทุน 92,500 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำประปำทีใ่ชใ้นส ำนกังำน 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำในส ำนกังำน 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 7,000 บำท

คำ่สำธำรณูปโภค 37,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ 10,000 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์
60,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตลบัหมกึ คำ่สำยอปุกรณ์ คำ่แผน่ดสิก์ ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร ่เชน่ฟิล์ม พูก่นั สี

 กระดำษโปสเตอร์ ผำ้เขยีนป้ำย กระดำษสติก๊เกอร์

 แถบบนัทกึเสยีงหรือภำพฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ้ือเครือ่งส ำรองไฟ

ขนำด 800 VA  จ ำนวน 1  เครือ่ง

 คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

- มกี ำลงัไฟฟ้ำดำ้นนอกไมน้่อยกวำ่ 800 AV (480 Watts)

- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้มน้่อยกวำ่ 15 นำที

โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2561 

ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

ลงวนัที ่23 พฤษภำคม 2561

น ำมำจำกแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1  หน้ำ 66  ล ำดบัที ่31

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

- มแีป้นพมิพ์และเมำส์

- มจีอภำพแบบ LED หรือดกีวำ่ Contrast Ratio

ไมน้่อยกวำ่ 600:1 และมขีนำดไมน้่อยกวำ่

19 นิ้ว  จ ำนวน 1 หน่วย  

โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2561 ของกระทรวงดจิทิลั

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ลงวนัที ่23 พฤษภำคม 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 2564

แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1  หน้ำ 66  ล ำดบัที ่30

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

จดัซ้ือเครือ่งส ำรองไฟ ขนำด 800 VA 2,500 บำท

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Best-T หรือดกีวำ่  

จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง

- มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface)

แบบ USB 2.0  หรือดกีวำ่ไมน้่อยกวำ่ 3 ชอ่ง

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพตดิต ัง้อยูภ่ำยในหน่วย

ประมวลผลกลำง แบบ GraphicsProcessing Unit 

ทีส่ำมำรถใชห้น่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพ

ขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่คีวำมสำมำรถในกำรใช้

หน่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 GB

- มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวำ่ 

มขีนำดไมน้่อยกวำ่ 8 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวำ่ 

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 2 TB หรือชนิดSolid State Drive

ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 240 GB จ ำนวน 1  หน่วย

- ม ีDVD-RW หรือดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย



หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 10/9/2561  11:22:51

จ ำนวนคำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 60,000 บำท

เพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์

ขนำดใหญ ่ ไมร่วมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงปกต ิหรือคำ่ซอ่มกลำง

เชน่ เครือ่งจกัรกล  ยำนพำหนะขนำดใหญ ่เป็นตน้

เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก

ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

หน้ำ : 1/1
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 2,080,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน

งำนสง่เสรมิและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน 2,080,000 บำท

งบด ำเนินงำน 2,080,000 บำท

คำ่ใช้สอย 2,080,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรจดัเวทีประชำคมเคลือ่นที่ 150,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำร อำหำรวำ่ง เครือ่งดืม่ 

วสัดอุปุกรณ์ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ในโครงกำร

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0891.4/ว856  

ลงวนัที ่ 12   มนีำคม  2553 

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 224   ล ำดบัที ่3   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรเทศบำลเคลือ่นที่ 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตกแตง่เวที และสถำนที่

คำ่เครือ่งเสยีง คำ่เชำ่เต็นท์ คำ่จดักำรแสดง

คำ่ของขวญั ของรำงวลั คำ่อำหำร อำหำรวำ่ง 

เครือ่งดืม่และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ในโครงกำร

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

กำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำร

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 223   ล ำดบัที ่1  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรประกวดกจิกรรมชุมชนดเีดน่ 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดอุปุกรณ์ โลป่ระกำศเกียรตคิณุ 

เงนิรำงวลั ใบปลวิ แผน่โฆษณำ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 

ในโครงกำร เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย 

กำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำร

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 203   ล ำดบัที ่27   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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โครงกำรประชุมเชงิปฏบิตักิำรคณะกรรมกำรชุมชน 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำร อำหำรวำ่ง เครือ่งดืม่ 

วสัดอุปุกรณ์และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ในโครงกำร 

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0891.4/ว856  

ลงวนัที ่ 12   มนีำคม  2553 

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 223   ล ำดบัที ่2   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรพฒันำสภำพแวดลอ้มหน้ำบำ้นน่ำมอง
100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำร อำหำรวำ่ง เครือ่งดืม่  

คำ่วสัดอุปุกรณ์ และคำ่ใชจ่ำ่ยอืน่ๆ ในโครงกำร

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว164  ลงวนัที ่26 มกรำคม 2558

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 213   ล ำดบัที ่9   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำศกัยภำพของผูน้ ำชุมชน 850,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร 

อำหำรวำ่ง เครือ่งดืม่ คำ่ตอบแทน คำ่เชำ่ทีพ่กั

คำ่จำ้งยำนพำหนะ คำ่สมนำคณุในกำรดงูำน 

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย 

ที ่มท 0891.4/ว856  ลงวนัที ่ 12   มนีำคม  2553

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 200   ล ำดบัที ่23  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำอำชีพเพือ่สรำ้งเศรษฐกจิชุมชน 100,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สมนำคณุวทิยำกร  คำ่ประชุม อบรม 

สมัมนำ เชน่ คำ่อำหำร อำหำรวำ่ง เครือ่งดืม่  

คำ่วสัดอุปุกรณ์ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆในโครงกำร

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ย

เพือ่ชว่ยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่อง

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 200   ล ำดบัที ่24  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 
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โครงกำรสนบัสนุนกองทุนสวสัดกิำรชุมชนเทศบำลเมอืงสตัหีบ 30,000 บำท

 เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

  สวสัดกิำรชุมชนเทศบำลเมอืงสตัหีบ เชน่ คำ่อำหำร

  อำหำรวำ่ง เครือ่งดืม่ วสัดอุปุกรณ์ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 

  ในโครงกำร  เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

  วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนกำรจดักำร 

  แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

  กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

  หน้ำ 203   ล ำดบัที ่28  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

โครงกำรสรำ้งงำน สรำ้งรำยไดใ้หก้บัเยำวชนและประชำชน 250,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่อำหำร อำหำรวำ่ง 

เครือ่งดืม่ คำ่ตอบแทน คำ่เชำ่ทีพ่กั  คำ่จำ้งยำนพำหนะ 

คำ่ของทีร่ะลกึ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆในโครงกำร

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 218   ล ำดบัที ่11  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สมนำคณุวทิยำกร คำ่ประชุม อบรม 

  สมัมนำ เชน่ คำ่อำหำร อำหำรวำ่ง เครือ่งดืม่  

  คำ่วสัดอุปุกรณ์ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆในโครงกำร

  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ย

  เพือ่ชว่ยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่อง

  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 

  เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม

  และกำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

  เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

   หน้ำ 201   ล ำดบัที ่25   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรอุน่กำย อุน่ใจ สรำ้งสำยใยครอบครวั 100,000 บำท
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมนนัทนำกำร

เพือ่สรำ้งภมูคิุม้กนัยำเสพตดิและป้องกนัยำเสพตดิในเด็ก

และเยำวชนนอกสถำนศกึษำ เชน่ คำ่ตอบแทนวทิยำกร

คำ่อปุกรณ์ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมำก ที ่มท0816.5/ว2726  ลงวนัที ่ 4 ธนัวำคม 2560 

และหนงัสอืจงัหวดัชลบรีุ ดว่นมำกที ่ชบ0023.3/30618

ลงวนัที ่ 15  ธนัวำคม 2560

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3   หน้ำ 14  ล ำดบัที ่1

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมกำรแขง่ขนั

กีฬำเยำวชน และประชำชนประเภทตำ่งๆ  เชน่ คำ่ชุดกีฬำ

คำ่เบีย้เล้ียง คำ่ชุดกีฬำ คำ่พำหนะ คำ่วสัดแุละอปุกรณ์ 

คำ่เงนิรำงวลั  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร

กำรจดักำรแขง่ขนั (ดำ้นเทคนิค) คณะกรรมกำรตดัสนิ

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

กำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำร

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 217  ล ำดบัที ่9

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรจดักจิกรรมนนัทนำกำรเพือ่สรำ้งภมูคิุม้กนัยำเสพตดิและป้องกนัยำเสพ

ตดิในเด็กและเยำวชนนอกสถำนศกึษำ

200,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรแขง่ขนักีฬำเยำวชน และประชำชน 750,000 บำท

งบด ำเนินงำน 1,230,000 บำท

คำ่ใช้สอย 1,230,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 1,230,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร

งำนกีฬำและนนัทนำกำร 1,230,000 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ

หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 10/9/2561  11:24:25

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 10/9/2561  11:24:25

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัสง่นกักีฬำเขำ้รว่มแขง่ขนั

กบัหน่วยงำนอืน่ เชน่ คำ่วสัดอุปุกรณ์ คำ่สมคัร

คำ่ชุดกีฬำ คำ่พำหนะ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

กำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำร

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 

 หน้ำ217  ล ำดบัที ่10   

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

                          

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมฝึกทกัษะดำ้นกีฬำ

ใหแ้กเ่ยำวชนในเขตเทศบำล เชน่ คำ่ตอบแทนวทิยำกร 

คำ่อปุกรณ์ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

กำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำร

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559     

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 216  ล ำดบัที ่6

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มแขง่ขนักบัหน่วยงำนอืน่ 80,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมลำนคนรกัดนตรี

เชน่ คำ่จำ้งเหมำเวทีกำรแสดงดนตรี  คำ่ของขวญัของรำงวลั

คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ คำ่เครือ่งเสยีงและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

กำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำร

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 217  ล ำดบัที ่8

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

โครงกำรฝึกทกัษะดำ้นกีฬำ 100,000 บำท

โครงกำรจดักจิกรรมลำนคนรกัดนตรี 100,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 10/9/2561  11:25:11

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 1,870,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร

งำนศำสนำวฒันธรรมท้องถิน่ 1,870,000 บำท

งบด ำเนินงำน 1,870,000 บำท

คำ่ใช้สอย 1,870,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรจดักจิกรรมอนุรกัษ์วฒันธรรมไทย 200,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมอนุรกัษ์

วฒันธรรมไทย เชน่ คำ่เชำ่เต็นท์ คำ่ตอบแทนกำร

จดันิทรรศกำร คำ่เงนิรำงวลั คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร

ตดัสนิ  คำ่วสัดอุปุกรณ์  คำ่เวทีและเครือ่งเสยีง

คำ่ตอบแทนตำ่งๆ  และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

กำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำร

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 221  ล ำดบัที ่18   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้   

โครงกำรจดังำนประเพณีลอยกระทง 700,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรจดังำนประเพณีลอยกระทง

เชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิด-ปิด คำ่วสัดอุปุกรณ์ คำ่ของขวญั 

ของรำงวลั เงนิรำงวลั คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตดัสนิ

คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ คำ่พำหนะ คำ่ตกแตง่เวที เครือ่งเสยีง 

ดนตรี คำ่จดัมหรสพกำรแสดง คำ่จำ้งเหมำศลิปิน กำรแสดงบนเวที

เงนิสนบัสนุนผูเ้ขำ้ประกวดตำ่ง ๆ และคำ่ใชจ้ำ่ย

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

กำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำรแขง่ขนักีฬำ

และกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559   

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 220  ล ำดบัที ่17   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้



หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 10/9/2561  11:25:11

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรจดังำนประเพณีสงกรำนต์ 300,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนประเพณีสงกรำนต์ 

วนัผูส้งูอำยุ วนัครอบครวั เชน่ คำ่อำหำรเครือ่งดืม่ วสัดอุปุกรณ์

เอกสำร วสัดสุิง่พมิพ์ คำ่จำ้งจดัมหรสพ คำ่จำ้งเหมำศลิปิน 

คำ่ของขวญัรำงวลัดนตรี เครือ่งเสยีง และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

กำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำร

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 219  ล ำดบัที ่13  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำติ 300,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำติ

ตำมกจิกรรมตำ่ง ๆเชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยพธีิเปิด-ปิด คำ่ของขวญั

ของรำงวลั คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่  เอกสำร วสัดสุิง่พมิพ์

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

กำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำร

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 219  ล ำดบัที ่12  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

โครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดรูอ้น 120,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนประเพณีแหเ่ทียนพรรษำ

เชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยในพธีิเปิด-ปิด คำ่เทียน คำ่เครือ่งไทยธรรม 

คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ คำ่มหรสพ คำ่ของขวญัของรำงวลั

ส ำหรบักำรแสดงและพธีิกำร เงนิรำงวลักำรประกวดขบวน

แหเ่ทียนพรรษำ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประชำสมัพนัธ์ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

กำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำร

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 220  ล ำดบัที ่15    ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนบรรพชำสำมเณร

ภำคฤดรูอ้น  เชน่ เครือ่งอฐับรขิำร เครือ่งไทยธรรม  

คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

กำรเบกิจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำน กำรจดักำร

แขง่ขนักีฬำและกำรสง่นกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั

กีฬำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 219  ล ำดบัที ่14   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

โครงกำรสง่เสรมิประเพณีแหเ่ทียนพรรษำ 250,000 บำท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

หน้ำ : 1/1

วนัทีพ่มิพ์ : 10/9/2561  11:25:57

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 3,392,700 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 3,392,700 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ

เงนิเดอืนพนกังำน 2,008,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังำนเทศบำล จ ำนวน  5 อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบักำรใหพ้นกังำนเทศบำล

ไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ.2558 ลงวนัที ่18 มถิุนำยน 2558    

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

งบบุคลำกร 2,807,400 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,807,400 บำท

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 103,200 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งแกพ่นกังำนเทศบำล

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรทอ้งถิน่ระดบัตน้ และระดบักลำง

ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน  3 อตัรำ  

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัอตัรำเงนิเดอืนและวธีิกำร

จำ่ยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่(ฉบบัที 7) พ.ศ.2559

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 67,200 บำท

 -เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนแกพ่นกังำนเทศบำล

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกลำงทอ้งถิน่ระดบักลำง 

ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่ง

และมสีทิธไิดร้บัคำ่ตอบแทนรำยเดอืนเทำ่กบั

เงนิประจ ำต ำแหน่งทีไ่ดร้บั จ ำนวน 1 อตัรำ

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่ง ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรใหข้ำ้รำชกำรหรือพนกังำนสว่นทอ้งถิน่

ไดร้บัเงนิคำ่ตอบแทนนอกเหนือเงนิเดอืน พ.ศ.2547

ลงวนัที ่ 22 เมษำยน 2547

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว

แกพ่นกังำนเทศบำล  จ ำนวน  1  อตัรำ 

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล

เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรให้

พนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำล

ไดร้บัเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 56,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว  

ใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  จ ำนวน  4  อตัรำ   

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรใหพ้นกังำน

เทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำลไดร้บัเงนิ

เพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 573,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

พนกังำนจำ้ง จ ำนวน 4 อตัรำ เป็นไปตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำน

ท ั่วไปเกีย่วกบัพนกังำนจำ้ง(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้น คำ่เชำ่ซ้ือ หรือช ำระเงนิ

กูซ้ื้อบำ้นใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล ซึง่มคีวำมจ ำเป็น

ตอ้งเชำ่บำ้นและมสีทิธไิดร้บัเงนิคำ่เชำ่บำ้น

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้น 

ของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ

 (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งบด ำเนินงำน 481,000 บำท

คำ่ตอบแทน 76,000 บำท

คำ่ใช้สอย 65,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 16,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรของพนกังำน

เทศบำล และลูกจำ้งประจ ำทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิชว่ยเหลือ

กำรศกึษำบตุร  ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบตุรพนกังำน

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที3่) พ.ศ.2549 

และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 

ลงวนัที ่  9 สงิหำคม  2559  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 5,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เย็บหนงัสอื เขำ้ปกหนงัสอื คำ่จำ้งเหมำ

บรกิำรตำ่ง ๆ  คำ่ตดิต ัง้ไฟฟ้ำ ตดิต ัง้ประปำ ฯลฯ  

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่ 9 ธนัวำคม  2559

เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ 

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ทีช่ ำรุดเสยีหำย ไมส่ำมำรถ

ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์

เครือ่งปรบัอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์เอกสำร และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น 

ควำมรบัผดิชอบ ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ 

ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ  เป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก 

ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่วสัดุ 340,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร ส ำหรบัอบรมสมัมนำ 

ของพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้ง เพือ่เพิม่พูน

ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ เชน่ คำ่ลงทะเบยีน คำ่เบีย้เล้ียง

เดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ  

และ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ตำมอตัรำทีร่ะเบยีบก ำหนด ฯลฯ เป็นไปตำม

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร

ของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 30,000 บำท

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครวั เชน่ แปรง ไมก้วำด 

ผำ้ปโูตะ๊ ถว้ยชำม เขง่ ผงซกัฟอก ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดสุ ำนกังำน 60,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน เชน่ กระดำษ หมกึ

แฟ้มเอกสำร ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 120,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัเครือ่งฯลฯ

 เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ      

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่แบตเตอรี ่ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ     

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้   

งบลงทุน 104,300 บำท

คำ่ครุภณัฑ์ 104,300 บำท

วสัดคุอมพวิเตอร์ 130,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือจำนบนัทกึขอ้มลู

ตลบัหมกึ กระดำษตอ่เนื่อง  สำยอปุกรณ์ แป้นพมิพ์ เมนบอร์ด 

ซอฟแวร์ และอืน่ๆ  เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครอง

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ       

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเกำ้อีส้ ำนกังำนแบบมพีนกัพงิ จ ำนวน 1 ตวั

โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดั

เพือ่ใหไ้ดข้องทีม่คีณุภำพด ีเป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

ที ่มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร 

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 35  ล ำดบัที ่26 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

จดัซ้ือเกำ้อีส้ ำนกังำนแบบมพีนกัพงิ 3,300 บำท
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จดัซ้ือโตะ๊เหล็กส ำนกังำน ขนำด 5 ฟุต 10,000 บำท

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส ำหรบังำนประมวลผล 21,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ 

    ส ำหรบังำนประมวลผล  จ ำนวน 1 เครือ่ง 

          คณุลกัษณะพ้ืนฐำน

         - มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน้่อยกวำ่ 2 แกนหลกั 

         (2 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมคีณุลกัษณะ

         อยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง หรือดกีวำ่ ดงัน้ี

        1) ในกรณีทีม่หีน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory 

         ขนำดไมน้่อยกวำ่ 2 MB ตอ้งมคีวำมเร็ว

         สญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำนไมน้่อยกวำ่ 3.0 GHz 

         และมหีน่วยประมวลผลดำ้นกรำฟิก (Graphics

         Processing Unit) ไมน้่อยกวำ่ 8 แกน หรือ

        2) ในกรณีทีม่หีน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory 

        ขนำดไมน้่อยกวำ่ 3 MB ตอ้งมคีวำมเร็ว

        สญัญำณนำฬกิำพ้ืนฐำนไมน้่อยกวำ่ 2.5 GHz

        และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญำณนำฬกิำไดใ้น

        กรณีทีต่อ้งใชค้วำมสำมำรถในกำรประมวลผลสงู

        - มหีน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 

        หรือดกีวำ่ ขนำดไมน้่อยกวำ่ 8 GB

        - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) 

         ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive

         ขนำดควำมจุไมน้่อยกวำ่ 120 GB  จ ำนวน  1  หน่วย

        - มจีอภำพทีร่องรบัควำมละเอยีดไมน้่อยกวำ่ 1,366 x 768 Pixel 

    และมขีนำดไมน้่อยกวำ่ 12 นิ้ว

       - ม ีDVD-RW หรือดกีวำ่ แบบตดิต ัง้ภำยใน (Internal)

   หรือภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย

       

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือโตะ๊เหล็กส ำนกังำน

ขนำด 5 ฟุต   จ ำนวน 1 ตวั   

โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดั

เพือ่ใหไ้ดข้องทีม่คีณุภำพด ีเป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

ที ่มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่   

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 

ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559  เรือ่ง แนวทำงกำร 

พจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที3่  หน้ำ 35  ล ำดบัที ่25

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
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จ ำนวน

    - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขำ่ย(Network Interface)

   แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวำ่ จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1 ชอ่ง

   - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0

     หรือดกีวำ่ไมน้่อยกวำ่ 3 ชอ่ง

   - มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 1  ชอ่ง

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 70,000 บำท

เพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์

ขนำดใหญ ่ ไมร่วมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงปกต ิหรือคำ่ซอ่มกลำง

เชน่ เครือ่งจกัรกล  ยำนพำหนะขนำดใหญ ่เป็นตน้

เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก 

ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

    - สำมำรถใชง้ำนไดไ้มน้่อยกวำ่ Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)

    และ Bluetooth        

 โดยจดัซ้ือตำมรำคำกลำงและคณุลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ.2561  ของกระทรวงดจิทิลั

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ลงวนัที ่23 พฤษภำคม 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3  หน้ำ 35  ล ำดบัที ่27 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวนคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 300,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนนอกเวลำรำชกำร

ของพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้งประจ ำ และ

พนกังำนจำ้งทีป่ฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรปกตหิรือ

ในวนัหยุดรำชกำรในกรณีทีม่งีำนเรง่ดว่นและจ ำเป็น

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ย

เงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

งบด ำเนินงำน 2,510,000 บำท

คำ่ตอบแทน 300,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 92,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว  

ใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  จ ำนวน  5  อตัรำ   

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล 

เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรใหพ้นกังำน

เทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำลไดร้บัเงนิ

เพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 629,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้ก่

พนกังำนจำ้ง จ ำนวน 5 อตัรำ เป็นไปตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำน

ท ั่วไปเกีย่วกบัพนกังำนจำ้ง(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

งบบุคลำกร 721,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 721,000 บำท

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 4,001,200 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 4,001,200 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนวสัดสุ ำนกังำน 250,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนกังำน เชน่ ธงชำต ิ  

ธงตรำสญัลกัษณ์  ผำ้ไฮเกรด ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ทีช่ ำรุดเสยีหำย ไมส่ำมำรถ

ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์

เครือ่งปรบัอำกำศ เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์เอกสำร และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น 

ควำมรบัผดิชอบ ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ 

ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ  เป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก 

ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่วสัดุ 1,565,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน

รำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร ส ำหรบัอบรมสมัมนำ 

ของพนกังำนเทศบำล ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้ง เพือ่เพิม่พูน

ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ เชน่ คำ่ลงทะเบยีน คำ่เบีย้เล้ียง

เดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เชำ่ทีพ่กั คำ่ผำ่นทำงดว่นพเิศษ  

และ คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ตำมอตัรำทีร่ะเบยีบก ำหนด ฯลฯ เป็นไปตำม

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร

ของเจำ้หน้ำทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 120,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เย็บหนงัสอื เขำ้ปกหนงัสอื คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 

คำ่ตดิต ัง้ไฟฟ้ำ ตดิต ัง้ประปำ ฯลฯ  

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย

ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่ 9 ธนัวำคม  2559

เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำรของ 

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ใช้สอย 160,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัท์ทีใ่ชใ้นอำคำรศนูย์ซอ่มบ ำรุงเทศบำล

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำประปำทีใ่ชใ้นศนูย์ซอ่มบ ำรุงเทศบำล 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำสำธำรณะ ในเขตรบัผดิชอบ

ของเทศบำล ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 25,000 บำท

คำ่สำธำรณูปโภค 485,000 บำท

คำ่ไฟฟ้ำ 450,000 บำท

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 400,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัเครือ่ง ฯลฯ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 215,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่แบตเตอรี ่ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ ฯลฯ 

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

วสัดกุอ่สรำ้ง 700,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง เชน่ หนิ ดนิ ทรำย จอบ เสยีม ฯลฯ 

 เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559 

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนจดัซ้ือเครือ่งวดัระยะทำงดว้ยแสงเลเซอร์ 25,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งวดัระยะทำงดว้ยแสงเลเซอร์ จ ำนวน  1  เครือ่ง

ภำพทีม่องเห็นเป็นภำพหวัต ัง้ตรง กลอ้งสอ่งมกี ำลงัขยำย

ไมน้่อยกวำ่ 7 เทำ่ เลือกแสดงคำ่ระยะทำงเป็นหน่วยเมตร

หรือหลำได ้วดัระยะทำงโดยไมต่อ้งใชเ้ป้ำปรซิมึไดไ้กล

ประมำณ 5 – 1,600 หลำ แสดงผลกำรวดัระยะเป็นตวัเลข 

โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดั   

เพือ่ใหไ้ดข้องทีม่คีณุภำพด ีเป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยที่

มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564

เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3   หน้ำที ่ 33  ล ำดบัที ่23

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

ครุภณัฑ์ส ำรวจ

จดัซ้ือรถบดไหลท่ำง 485,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือรถบดไหลท่ำง จ ำนวน 1 คนั

แบบส ั่นสะเทือนชนิดนั่งขบัลอ้เลียบ หน้ำเหล็กหลงัเหล็ก

โดยมขีนำดไมต่ ่ำกวำ่ 13 แรงมำ้ ขนำดลอ้ 740/800 มลิลเิมตร

ระบบขบัเคลือ่นไฮโดรลคิ มแีรงบดอดัไมน้่อยกวำ่ 25 กโิลนิวตนั

ควำมถีใ่นกำรส ั่นสะเทือน 70 เฮร์ิท  

เดนิหน้ำควำมเร็วไมน้่อยกวำ่ 50 กโิลเมตรตอ่ช ั่วโมง

กำรไตช่นัไมน้่อยกวำ่ 30 องศำ น ้ำหนกัตวัรถไมน้่อยกวำ่ 1 ตนั

โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือ   

ไดอ้ยำ่งประหยดัเพือ่ใหไ้ดข้องทีม่คีณุภำพดี

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยที ่

มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที3่  หน้ำ 30  ล ำดบัที ่20

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่ครุภณัฑ์ 770,200 บำท

ครุภณัฑ์กอ่สรำ้ง

งบลงทุน 770,200 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่ซอ่มแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์

ขนำดใหญ ่ ไมร่วมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงปกต ิหรือคำ่ซอ่มกลำง

เชน่ เครือ่งจกัรกล  ยำนพำหนะขนำดใหญ ่เป็นตน้

เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิเป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมำก 

ที ่0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 250,000 บำท

จดัซ้ือลอ้วดัระยะทำง 8,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือลอ้วดัระยะทำง จ ำนวน 1 อนั

โครงสรำ้งลอ้ท ำดว้ยวสัดพุลำสตกิแข็งขอบวงหุม้ดว้ยยำง

มเีสน้รอบวง 1.00 ม. โครงดำ้มท ำดว้ยวสัดโุลหะพบัเก็บได้

ขำต ัง้พกัเพือ่ควำมสะดวกในกำรท ำงำน สำมำรถแสดงผล

กำรวดัระยะทำงได ้9999.9 ม. มปีุ่ มกด Reset

คำ่ตวัเลขใหเ้ป็นศนูย์ สำมำรถวดัระยะทำงไดท้ ัง้

เดนิหน้ำและถอยหลงั โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่หรือ   

รำคำทีจ่ดัซ้ือไดอ้ยำ่งประหยดัเพือ่ใหไ้ดข้องทีม่ี

คณุภำพด ีเป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยที่

มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 หน้ำ  32    ล ำดบัที ่22

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

จดัซ้ือเทปวดัระยะทำง 2,200 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเทปวดัระยะทำง  จ ำนวน  2  อนั

สำยเทปท ำดว้ยวสัดไุฟเบอร์กลำส มคีวำมยำว 50.00 ม.

มตีวัเลขบอกระยะทำงทุก 10 ซม. และขดีแบง่ยอ่ย

ทุกๆ 2 มม. หน้ำกวำ้งของเสน้เทป 12.5 มม.

สำยเทปทนอณุหภมูคิวำมรอ้นได ้20 องศำ

ปลำยสำยเทปมหีว่งส ำหรบัดงึ มกีลอ่งส ำหรบัเก็บมว้นเทป

โดยจดัซ้ือตำมรำคำทอ้งถิน่หรือรำคำทีจ่ดัซ้ือ   

ไดอ้ยำ่งประหยดัเพือ่ใหไ้ดข้องทีม่คีณุภำพดี

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทยที ่

มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22  มถิุนำยน 2552

และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ

ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่3 หน้ำ 34  ล ำดบัที ่24

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 45,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร

ของพนกังำนจำ้งทีป่ฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรปกต ิ

หรือในวนัหยุดรำชกำรในกรณีทีม่งีำนเรง่ดว่น  

และจ ำเป็น เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

วำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำน

นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 36,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนตรวจโรคสตัว์ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

งบด ำเนินงำน 99,000 บำท

คำ่ตอบแทน 81,000 บำท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 24,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ครองชีพช ั่วครำว

พเิศษใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  จ ำนวน  2  อตัรำ 

เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง

พนกังำนเทศบำล เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนท ั่วไป

เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์กำรใหพ้นกังำนเทศบำล

ลูกจำ้ง และพนกังำนจำ้งของเทศบำลไดร้บัเงนิ

เพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 220,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  

จ ำนวน  2  อตัรำ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร

กลำงพนกังำนเทศบำล เรือ่ง มำตรฐำนท ั่วไปเกีย่วกบั

พนกังำนจำ้ง(ฉบบัที4่) พ.ศ.2558

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

งบบุคลำกร 244,000 บำท

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 244,000 บำท

งำนโรงฆำ่สตัว์ 343,000 บำท

เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 343,000 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 

แยกเป็น

แผนงำนกำรพำณิชย์
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จ ำนวนคำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำประปำทีใ่ชใ้นอำคำรศนูย์ซอ่มบ ำรุงเทศบำล

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ไฟฟ้ำ 5,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำทีใ่ชใ้นอำคำรศนูย์ซอ่มบ ำรุงเทศบำล  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่แปรง  ไมก้วำด เขง่ มดี ฯลฯ

 เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

คำ่สำธำรณูปโภค 10,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ เชน่ หลอดไฟ ฟิวส์ 

สำยไฟ สวติซ์  ปล ัก๊ ถำ่นไฟฉำย ฯลฯ  เป็นไปตำมหนงัสอื

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่

มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนำยน 2559

เรือ่ง แนวทำงกำรพจิำรณำสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์

ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 1,000 บำท

คำ่วสัดุ 2,000 บำท

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 1,000 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 3,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำซอ่มแซมครุภณัฑ์ตำ่งๆ

ทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ ทีช่ ำรุดเสยีหำยไมส่ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ

เชน่ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์เครือ่งปรบัอำกำศ 

เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์เครือ่งพมิพ์เอกสำร

และครุภณัฑ์อืน่ๆ  ทีอ่ยูใ่น ควำมรบัผดิชอบ

ซึง่จะตอ้งจำ้งซอ่มใหอ้ยูใ่นสภำพ ใชง้ำนไดด้อียูเ่สมอ

เป็นไปตำมหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 

ดว่นมำก ที ่ มท 0808.2/ว1134 ลงวนัที ่9 มถิุนำยน 2558 

เรือ่ง กำรปรบัปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 3,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่ง ๆ คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูล

เป็นไปตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่

มท 0808.2/ว7120 ลงวนัที ่9 ธนัวำคม 2559

เรือ่งหลกัเกณฑ์กำรเบกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งเหมำบรกิำร

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่ใช้สอย 6,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเบีย้ยงัชีพคนพกิำร 5,000,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เบีย้ยงัชีพคนพกิำร

ตำมโครงกำรสนบัสนุนกำรเสรมิสรำ้งสวสัดกิำร

ทำงสงัคมแกค่นพกิำรหรือทุพพลภำพ  เป็นไปตำมระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์กำรจำ่ย

เงนิเบีย้ควำมพกิำรใหค้นพกิำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

(ฉบบัที ่2)พ.ศ.2559  และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่

ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัที ่5 กรกฎำคม 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 206  ล ำดบัที ่35   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ 23,500,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ

ตำมโครงกำรสรำ้งหลกัประกนัรำยได้

แกผู่ส้งูอำย ุแบบข ัน้บนัได  เป็นไปตำมระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์กำรจำ่ย

เงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

พ.ศ.2552 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่

ที ่มท 0810.6/ว 2076 วนัที ่5 กรกฎำคม 2561                           

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 206  ล ำดบัที ่34     ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1,371,300 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังำนจำ้ง

ในอตัรำรอ้ยละ5 ของคำ่จำ้ง เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ

ประกนัสงัคม พ.ศ.2533, หนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 9  ลงวนัที ่22  มกรำคม 2557 

และหนงัสอืส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวนัที 10 กรกฎำคม 2557 

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

งบกลำง 34,966,450 บำท

งบกลำง 34,966,450 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 34,966,450 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 34,966,450 บำท
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เทศบำลเมอืงสตัหีบ

อ ำเภอ สตัหีบ   จงัหวดัชลบรีุ

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงสมำคมสนันิบำตเทศบำลแหง่ประเทศไทย

ตำมขอ้บงัคบัสมำคมสนันิบำตเทศบำล โดยค ำนวณจำ่ยใน

อตัรำไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 1/6 ของรำยรบัจรงิประจ ำปีทีผ่ำ่นมำ

ไมร่วมเงนิกู ้เงนิจำ่ยขำดเงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทุกประเภท

แตท่ ัง้น้ีไมเ่กนิ 750,000 บำท  ซึง่ในปีงบประมำณ 2560 เทศบำล

มรีำยรบัท ั่วไปไมร่วมเงนิกู ้ เงนิจำ่ยขำดเงนิสะสม และเงนิอดุหนุน

จ ำนวน 139,170,924.76 บำท (191,982,038.76 – 52,811,114)

ค ำนวณไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 1/6  เป็นเงนิ  231,951.54  บำท

ขอต ัง้ไวเ้ป็นเงนิ 231,960  บำท เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

 วำ่ดว้ยรำยจำ่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ เกีย่วกบัคำ่บ ำรุงสมำคม 

พ.ศ.2555 ลงวนัที ่14 มถิุนำยน 2555 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรจรำจร เชน่   

จดัซ้ืออปุกรณ์แผน่ป้ำยสญัญำณจรำจร

แผงเหล็กก ัน้ถนน สจีรำจรชนิดสะทอ้นแสง และไมส่ะทอ้นแสง  

หลอดไฟฮำโรเจน ส ำหรบัใชก้บัสญัญำณไฟจรำจร รวมท ัง้คำ่จำ้งเหมำ 

ทำสตีเีสน้จรำจรดว้ย สเีทอร์โมพลำสตกิ เชน่ เสน้แบง่ครึง่ถนน 

เสน้ทแยงทำงแยก เสน้แนวหยุด เสน้ทำงขำ้มทำงมำ้ลำย  

จำ้งเหมำตดิต ัง้สญัญำณไฟจรำจร และอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัจรำจร  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

คำ่บ ำรุงสนันิบำตเทศบำล 231,960 บำท

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพนั

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรจรำจร 200,000 บำท

ส ำรองจำ่ย 727,450 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิส ำรองจำ่ยของหน่วยงำนตำ่ง ๆ  ของเทศบำล 

ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเรง่ดว่น  หรือกรณีฉุกเฉิน

เกีย่วกบัอบุตัภิยั และสำธำรณภยัตำ่งๆ  

ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ไดล้ว่งหน้ำ   เป็นไปตำมระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ชว่ยเหลือประชำชน

ตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560

และหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย  ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว3028

ลงวนัที ่ 6  มถิุนำยน 2561    

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 350,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เบีย้ยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ และ

ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำในกำรด ำเนินชีวติ

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจำ่ย

เงนิสงเครำะห์เพือ่กำรยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

พ.ศ.2548  และหนงัสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่

ที ่มท 0810.6/ว 2076  ลงวนัที ่5 กรกฎำคม 2561

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่พ.ศ.2561-2564  

หน้ำ 207  ล ำดบัที ่36  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิอดุหนุนท ั่วไป
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กำรศกึษำบตุรผูร้บับ ำนำญ ใหแ้กผู่ร้บับ ำนำญ

ของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ

บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2500

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้     

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิบ ำเหน็จลูกจำ้งประจ ำ

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยบ ำเหน็จ

ลูกจำ้งของหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2555 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้     

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรผูร้บับ ำนำญ 30,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยคำ่ครองชีพผูร้บับ ำนำญ (ชคบ.) 

เป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จบ ำนำญ

ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2500 

 ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้     

เงนิบ ำเหน็จลูกจำ้งประจ ำ 264,280 บำท

เพือ่สมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่

ตำมกฎหมำยฯ  โดยก ำหนดอตัรำเงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จ

บ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ของเทศบำลในอตัรำรอ้ยละ 2  

ของประมำณกำรรำยรบัตำมงบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป

ประจ ำปีทุกหมวดทุกประเภทเวน้รำยไดจ้ำกพนัธบตัร

 เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้และเงนิอดุหนุน โดยปี พ.ศ.2562  

ไดต้ ัง้ประมำณกำรรำยรบัตำมงบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป 

เป็นเงนิท ัง้สิน้ 190,776,400 บำท หกัเงนิอดุหนุนจำกรฐับำล

จ ำนวน  60,679,400 บำท คงเหลือ  130,097,000 บำท  

ค ำนวณในอตัรำรอ้ยละ 2  เป็นเงนิ  2,601,940  บำท

เป็นไปตำมหนงัสอืส ำนกังำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ

ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ที ่มท.0808.5/2278  

ลงวนัที ่15 กุมภำพนัธ์ 2560   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้  

เงนิชว่ยคำ่ครองชีพผูร้บับ ำนำญ (ชคบ.) 29,520 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ คำ่ท ำศพ ใหแ้กพ่นกังำนเทศบำล

ลูกจำ้งประจ ำ และพนกังำนจำ้ง และเงนิทดแทนใหแ้ก่

พนกังำนจำ้ง ทีเ่ป็นผูม้สีทิธไิดร้บัตำมกฎหมำย

เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยกำรก ำหนดใหเ้งนิประโยชน์

ตอบแทนอืน่เบกิรำยจำ่ยทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

อำจจำ่ยได ้พ.ศ. 2559 ลงวนัที ่7 ธนัวำคม 2559  

ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได ้ 

เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 2,601,940 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนสวสัดกิำรชุมชน

ตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที่

มท 0891.4/ว2502 ลงวนัที ่20 สงิหำคม 2553

เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่สีปี่พ.ศ.2561-2564 

หน้ำ 206 ล ำดบัที ่33  ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยได้

เงนิชว่ยพเิศษ 100,000 บำท

เงนิสมทบกองทุนสวสัดกิำรชุมชน 560,000 บำท



30,000

264,280

100,000

200,000

231,960

560,000

350,000

1,371,300

23,500,000

2,601,940

727,450

5,000,000

29,520

351,000 351,000

3,563,640 3,563,640

459,000 459,000

1,429,920 1,429,920

351,000 351,000

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

หน้า : 1/1

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั

เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 264,280

งบกลาง

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรผูร้บับ านาญ 30,000

เงนิช่วยพเิศษ 100,000

คา่ใช้จา่ยในการจดัการจราจร 200,000

เงนิสมทบกองทนุสวสัดกิารชุมชน 560,000

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,371,300

เบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ 23,500,000

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 350,000

คา่บ ารุงสนันิบาตเทศบาล 231,960

เงนิช่วยคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ (ชคบ.) 29,520

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 5,000,000

ส ารองจา่ย 727,450

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)
2,601,940

เงนิเดือนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/

รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบล

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

งบบุคลากร

งบกลาง

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย



หน้า : 1/1

220,000 1,202,000 700,000 10,253,000 6,248,430 3,208,490 24,304,720

20,000 20,000

67,200 100,000 622,720 1,181,720

24,000 148,000 100,000 1,188,000 774,050 252,860 2,761,450

2,008,000 1,660,000 1,120,800 922,140 13,110,140 26,999,300

2,166,000 492,920 2,658,920

103,200 90,000 564,000 1,092,400

16,000 10,000 45,000 97,300 183,300

10,000 10,000

36,000 460,000 496,000

60,000 112,000 72,000 233,000 635,000

45,000 300,000 25,000 1,800,000 130,000 250,000 2,590,000

3,000 35,000 20,300 280,000 30,000 200,900 812,600

80,000 80,000

5,000

5,000,000 5,000,000

5,000 220,000 225,000

282,000 109,800

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 22,000 252,540
เงนิเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 330,000 2,142,800

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน

เงนิเดือนพนกังาน

เงนิประจ าต าแหน่ง

ค่าตอบแทน

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 5,000 10,000

คา่เบี้ยประชุม

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

3,700,000 4,478,220

คา่จา้งลูกจา้งประจ า

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ
20,000 20,000

คา่เช่าบา้น 50,000 108,000

250,000 85,200

โครงการจา้งเหมาเอกชนจดัเก็บ ขนถ่าย

และฝงักลบขยะมลูฝอย ประจ าปี 2562

11,400

คา่จา้งเหมาบคุคลดูแล/ท าความสะอาด

บรเิวณหน้าส านกังาน หน้าอาคารป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั และบรเิวณโรง

จอดรถเทศบาลเมอืงสตัหบี

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 232,000

คา่ส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และขึน้

ทะเบยีนสตัว์
5,000

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ

งบบุคลากร

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



หน้า : 1/1

1,000 1,000

100,000 100,000

30,000 30,000

150,000 150,000

100,000 100,000

1,000,000 1,000,000

40,000 50,000 30,000 140,000 1,730,000 2,095,000

20,000 20,000

750,000

200,000

200,000

200,000

100,000

200,000

200,000 200,000

700,000

300,000

คา่ชดใช้คา่เสยีหายหรือคา่สนิไหมทดแทน

คา่ชดใช้คา่เสยีหาย หรือคา่สนิไหมทดแทน

คา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 35,000 70,000

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการเลือกต ัง้

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการโครงการ

ส ารวจขอ้มลูจปฐ.และกชช 2.ค ของ

ชุมชนในเขตเทศบาล

คา่ใช้จา่ยในการจดัท าสือ่เพือ่การ

ประชาสมัพนัธ์

โครงการจดักจิกรรมนนัทนาการเพือ่

สรา้งภมูคิุม้กนัยาเสพตดิและป้องกนัยา

เสพตดิในเด็กและเยาวชนนอกสถานศกึษา

200,000

โครงการคา่ยเยาวชนเทศบาลเมอืง       

สตัหบี
200,000

โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชน และ

ประชาชน
750,000

คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้

และพวงมาลา

โครงการจดังานเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทร

เทพยวรางกูร

โครงการจดักจิกรรมอนุรกัษ์วฒันธรรม

ไทย
200,000

โครงการจดักจิกรรมลานคนรกัดนตรี 100,000

โครงการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาการดา้น

ตา่งๆ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กศรีดรุณา
200,000

โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 300,000

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 700,000

งบ

ด าเนินงาน
ค่าใช้สอย
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200,000 200,000

300,000

10,000 10,000

200,000 200,000

200,000 200,000

180,000 180,000

20,000 20,000

150,000 150,000

40,000 40,000

200,000 200,000

20,000

150,000

200,000 200,000

30,000 30,000

120,000

100,000 100,000

50,000 50,000

100,000 100,000

โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 300,000

โครงการจดังานพระราชพธีิเฉลมิพระ

ชนมพรรษา12  สงิหามหาราชนีิ

โครงการจดัท าวารสารเพือ่การ

ประชาสมัพนัธ์ประจ าปี

โครงการจดัท ารายงานผลการปฏบิตัิ

ราชการเทศบาลเมอืงสตัหบี

โครงการจดัท าปฏทินิเพือ่การ

ประชาสมัพนัธ์

โครงการจดังานวนัเทศบาล

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครวัผู้

มรีายไดน้้อยและผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม

โครงการจดัเอกสารเผยแพรร่ณรงค์การ

ช าระภาษี และป้ายประชาสมัพนัธ์การ

ช าระภาษี

โครงการจดัเวทปีระชาคมเคลือ่นที่

โครงการจดัท าเอกสารคูม่อืทะเบยีนราษฎร

โครงการเทศบาลสะอาด สดใส ใสใ่จ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการเทศบาลเคลือ่นที่

โครงการตดิตามตรวจสอบและ

ประเมนิผลคุณภาพน ้า
150,000

โครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่ 20,000

โครงการประกวดกจิกรรมชุมชนดีเดน่

โครงการบรหิารจดัการขยะระดบัชุมชน/

โรงเรียน

โครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย

ชุมชน"จงัหวดัสะอาด"ของเทศบาลเมอืง

สตัหบี

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น 120,000

งบ

ด าเนินงาน
ค่าใช้สอย
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200,000 200,000

120,000 120,000

100,000

50,000

100,000

30,000

100,000 100,000

100,000 100,000

100,000 100,000

300,000 300,000

30,000 30,000

100,000 100,000

100,000 100,000

30,000 30,000

100,000

30,000

50,000

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคตดิตอ่ใน

ชุมชน
50,000

โครงการป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ในชุมชน

,โรงเรียน และวดั
100,000

โครงการปรบัขอ้มลูแผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรพัย์สนิของกองคลงังานแผนที่

ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ

โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร

คณะกรรมการชุมชน

โครงการฝึกอบรมและใหค้วามรูด้า้นการ

ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเบื้องตน้ใหแ้ก่

ชุมชน 

 หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ

โครงการฝึกอบรมซอ้มแผนการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั

โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ตอ่ตา้นโรค

เอดส์
30,000

โครงการฝึกทกัษะดา้นกีฬา 100,000

โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มหน้าบา้น

น่ามอง

โครงการพฒันาศกัยภาพผูด้อ้ยโอกาสทาง

สงัคม

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมและใหค้วามรูด้า้นการ

ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเบื้องตน้ใหแ้ก่

เยาวชนในสถานศกึษา

โครงการเยาวชนวยัใสหา่งไกลยาเสพตดิ 30,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหมร่กัและใสใ่จ

สิง่แวดลอ้มชายฝั่งทะเล
100,000

โครงการยุตคิวามรุนแรงตอ่เด็กและสตรี

โครงการเมอืงสะอาดคนในชาตมิสีขุ

โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออก
50,000

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน
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200,000 200,000

30,000

20,000 20,000

80,000

20,000

50,000 50,000

100,000

100,000

250,000

200,000 200,000

850,000 850,000

100,000 100,000

25,000 25,000

50,000

50,000

30,000 30,000

โครงการวนัตอ่ตา้นยาเสพตดิโลก

โครงการรณรงค์วนัเอดส์โลก 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาล วนัหยุดราชการ

และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์

โครงการสง่เสรมิการพฒันา

ภาษาตา่งประเทศสูอ่าเซียนใหแ้ก่เยาวชน

และประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงสตัหบี

100,000

โครงการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในเขต

เทศบาลเมอืงสตัหบี

โครงการสง่เสรมิการใช้จกัรยานใน

ชีวติประจ าวนั
20,000

โครงการสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักบั

หน่วยงานอืน่
80,000

โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของ

ผูน้ าชุมชน

โครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติ

ของคนพกิารในชุมชน

โครงการสง่เสรมิประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา 250,000

โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมแก่

เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล

เมอืงสตัหบี

100,000

โครงการสง่เสรมิอนามยัแมแ่ละเด็ก และ

การวางแผนครอบครวั
50,000

โครงการสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัใน

โรงเรียน
50,000

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการสรา้ง

ความปรองดองและสมานฉนัท์ของคนใน

ชาติ

โครงการสง่เสรมิและพฒันาอาชีพเพือ่

สรา้งเศรษฐกจิชุมชน

โครงการสนบัสนุนกองทนุสวสัดกิารชุมชน

เทศบาลเมอืงสตัหบี

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน
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2,018,180

250,000 250,000

10,000

50,000

220,000

500,000 500,000

500,000

600,000

10,000 10,000

400,000

200,000

50,000

60,000 60,000

50,000 50,000

100,000 100,000

3,000 150,000 40,000 565,000 350,000 250,000 1,444,600

โครงการเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บั

นกัเรียน
10,000

โครงการสรา้งงาน สรา้งรายไดใ้หก้บั

เยาวชนและประชาชน

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา
2,018,180

โครงการอบรมและศกึษาดูงานผูส้งูอายุ 500,000

โครงการอบรมและศกึษาดูงานเทศบาล

เมอืงสตัหบี

โครงการอบรมฟ้ืนฟูพฒันาศกัยภาพ

อาสาสมคัรสาธารณสขุเก่า/ใหม่
220,000

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารสง่เสรมิการ

ใช้สมนุไพร
50,000

โครงการอบรมสมัมนาครูและบคุลากร

ทางการศกึษา
200,000

โครงการอบรมสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ 400,000

โครงการอบรมและใหค้วามรู้

ผูป้ระกอบการคา้

โครงการอบรมและศกึษาดูงาน

อาสาสมคัรสาธารณสขุเก่า/ใหม่
600,000

56,600

โครงการอุน่กาย อุน่ใจ สรา้งสายใย

ครอบครวั

โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นกฎหมาย

เกีย่วกบัการป้องกนั และปราบปรามการ

ทจุรติใหแ้ก่คณะผูบ้รหิาร, สมาชกิสภา

เทศบาล, พนกังานเทศบาล, ประชาชน 

และเยาวชนในเขตเทศบาล

โครงการอบรมเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ทางดา้นภาษาองักฤษส าหรบัผูบ้รหิารสว่น

ทอ้งถิน่ สมาชกิสภาเทศบาล และบคุลากร

ของเทศบาลเมอืงสตัหบี

โครงการอบรมสขุาภบิาลอาหารใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการ
50,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 30,000

ค่าใช้สอย
งบ

ด าเนินงาน



หน้า : 1/1

100,000 235,000 340,000

235,000 40,000 737,000 250,000 90,000 1,412,000

130,000 60,000 55,000 320,000 825,000

1,000 10,000 2,000,000 120,000 20,000 2,162,000

520,000 60,000 3,350,000 600,000 430,000 5,140,000

10,000 10,000

150,000 150,000

1,000 10,000 20,000 155,000 25,000 40,000 338,000

355,000

4,432,000

401,000 411,000

700,000 20,000 5,000 735,000

10,000 6,000 25,000 54,000

310,000 40,000 115,000 580,000 1,205,000

120,000 130,000

5,000 25,000 7,000 30,000 55,000 162,000

5,000 450,000 10,000 324,000 600,000 1,589,000

100,000 100,000

10,000 20,000 20,000 81,000 151,000

ค่าวสัดุ

วสัดุเครือ่งแตง่กาย 5,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 60,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ

80,000

วสัดุกีฬา

200,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,000 10,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 40,000 20,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 4,432,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 355,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 7,000 80,000

วสัดุส านกังาน 50,000 110,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 10,000

วสัดุก่อสรา้ง 10,000

วสัดุการเกษตร 10,000

10,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

คา่ไฟฟ้า

คา่บรกิารโทรศพัท์ 20,000

200,000

คา่บรกิารไปรษณีย์

งบ

ด าเนินงาน



หน้า : 1/1

4,500 4,500

22,500 31,500

3,300 3,300

10,000 10,000

50,000 50,000

4,000 4,000

42,600 42,600

60,700 60,700

121,400 121,400

11,000 11,000

7,900 7,900

25,000 25,000

37,500

10,000 10,000

30,000 30,000 240,000

21,000 21,000

ครุภณัฑส์ านกังาน

จดัซ้ือเก้าอีข้าเหล็กบนุวมมพีนกัพงิ

จดัซ้ือเก้าอีส้ านกังาน

จดัซ้ือเครือ่งโทรศพัท์ส านกังาน

จดัซ้ือเครือ่งถ่ายเอกสาร ระบบดจิติอล 

(ขาว-ด า)

จดัซ้ือเก้าอีส้ านกังานแบบมพีนกัพงิสงู

9,000

จดัซ้ือเก้าอีส้ านกังานแบบมพีนกัพงิ

จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 2 บาน

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศชนิดแขวน

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 36,000 

บทียีู พรอ้มตดิต ัง้

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 25,000 

บทียีู พรอ้มตดิต ัง้

จดัซ้ือโตะ๊เหล็กส านกังาน ขนาด 5 ฟุต

จดัซ้ือโตะ๊พบัอเนกประสงค์ 37,500

จดัซ้ือโตะ๊ท างานเหล็ก

จดัซ้ือตูเ้หล็กแบบ 4 ลิน้ชกั

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส าหรบั

งานประมวลผล

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังาน

ประมวลผลแบบที ่2 (จอภาพขนาดไม่

น้อยกวา่ 19 นิ้ว)

30,000 150,000

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์



หน้า : 1/1

7,900 7,900

7,100 14,200

3,200 3,200

5,900

2,500 2,500 20,000

485,000 485,000

500,000 500,000

150,000 150,000

500,000 500,000

60,000 60,000

320,000 60,000 300,000 450,000 330,000 1,600,000

1,628,000 1,628,000

814,000 814,000

2,400,000 2,400,000

2,000,000

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมกึ (Inkjet)

จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟ ขนาด 800 VA 15,000

จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟ ขนาด 1 kVA 5,900

จดัซ้ือเครือ่งสแกนเนอร์ ส าหรบังานเก็บ

เอกสารท ั่วไป

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ(Inkjet 

Printer)
7,100

จดัซ้ือกลอ้งวงจรปิด พรอ้มอปุกรณ์ พรอ้ม

ตดิต ัง้ภายในเขตเทศบาลเมอืงสตัหบี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

จดัซ้ือรถบดไหลท่าง

ครุภณัฑก์่อสรา้ง

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 40,000 100,000

จดัซ้ือสญัญาณไฟวบัวาบและ

สญัญาณเสยีงฉุกเฉินพรอ้มล าโพง

จดัซ้ือชุดลูกขา่ยเครือ่งรบั

วทิยุกระจายเสยีงชนิดไรส้ายระบบ 

UHF-FM พรอ้มตดิต ัง้

จดัซ้ือเครือ่งเสยีงตดิรถยนต์ พรอ้มตดิต ัง้

จดัซ้ือรถบรรทกุขยะมลูฝอยแบบอดัทา้ย

จดัซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล)

จดัซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล)

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

จดัซ้ือรถพยาบาล(รถตู)้ 2,000,000

ค่าครุภณัฑ์งบลงทุน



หน้า : 1/1

25,000 25,000

2,200 2,200

8,000 8,000

100,000 100,000

100,000 100,000

77,000 77,000

400,000 400,000

1,770,200 1,770,200

500,000 500,000

120,000 120,000

429,000 429,000

จดัซ้ือเทปวดัระยะทาง

จดัซ้ือเครือ่งวดัระยะทางดว้ยแสงเลเซอร์

ครุภณัฑส์ ารวจ

จดัซ้ือสายดบัเพลงิ

จดัซ้ือชุดรอกหนีไฟ พรอ้มอปุกรณ์ครบชุด

ครุภณัฑเ์ครือ่งดบัเพลงิ

จดัซ้ือลอ้วดัระยะทาง

โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้ารูปตวัยู

พรอ้มฝาปิด บรเิวณซอยสตัหบีสขุุมวทิ 

109/2  หมูท่ี ่7  ต.พลูตาหลวง  อ.สตัหบี  

จ.ชลบรีุ

โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้ารูปตวัยู 

บรเิวณซอยสตัหบีสขุุมวทิ 47(ซอยรตัน

วจิติร)  ต.สตัหบี  อ.สตัหบี  จ.ชลบรีุ

โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. บรเิวณ

ซอยสตัหบีสขุุมวทิ 45/2(บา้นเลขที ่

35/18) หมูท่ี ่3  ต.สตัหบี  อ.สตัหบี        

จ.ชลบรีุ

คา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการก่อสรา้งถงัเก็บน ้า ค.ส.ล. 

บรเิวณประปาถงัแชมเปญ ศูนย์ซอ่มบ ารุง

เทศบาลเมอืงสตัหบี

โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้ารูปตวัยู 

บรเิวณถนนรอบหนองตะเคียนต.สตัหบี  

อ.สตัหบี  จ.ชลบรีุ

โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้ารูปตวัยู

พรอ้มฝาปิด บรเิวณรอบอาคาร

อเนกประสงค์ ศูนย์ซอ่มบ ารุงเทศบาล

เมอืงสตัหบี

ค่าครุภณัฑ์

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

งบลงทุน



หน้า : 1/1

210,000 210,000

95,000 95,000

500,600 500,600

450,000 450,000

711,000 711,000

196,000 196,000

500,000 500,000

495,000 495,000

500,000 500,000

60,000 60,000

โครงการขยายไหลท่างถนน ค.ส.ล. ซอย

สมทุรลอ้มและแยกขวาต.สตัหบี  อ.สตัหบี 

 จ.ชลบรีุ

โครงการขยายผวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอ

นกรีตหรือปรบัปรุงซอ่มแซมถนนภายใน

เขตเทศบาล

โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้ารูปตวัยู

พรอ้มฝาปิดบรเิวณซอยสตัหบีสขุุมวทิ 

109/6  หมูท่ี ่7  ต.พลูตาหลวง  อ.สตัหบี  

จ.ชลบรีุ

โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้ารูปตวัยู

พรอ้มฝาปิดบรเิวณซอยสตัหบีสขุุมวทิ 

109/4  หมูท่ี ่7  ต.พลูตาหลวง  อ.สตัหบี  

จ.ชลบรีุ

โครงการตดิต ัง้โคมไฟถนนแบบโคม 

LED  ขนาด 50 วตัต์ บรเิวณถนน

เทศบาล 3

โครงการดาดคลองสาธารณประโยชน์ 

บรเิวณล าหว้ยในซอยสมทุรลอ้มหมูท่ี ่3  

ต.สตัหบี  อ.สตัหบี  จ.ชลบรีุ

โครงการจา้งเหมาท าและตดิต ัง้ตน้คริ

สมาสต์ประดบัดว้ยไฟ LEDสชีมพู ความ

สงู 6.00 ม. ส าหรบัตดิต ัง้เพือ่ประดบังาน

เทศกาลปีใหม ่2562 บรเิวณแยก กม.1

โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์

ในพ้ืนทีเ่ทศบาลเมอืงสตัหบี

โครงการตดิต ัง้ตะแกรงดกัขยะ บรเิวณ

ปากทอ่ระบายน ้า ในเขตเทศบาลเมอืงสตั

หบี

โครงการตดิต ัง้โคมไฟถนนแบบโคม 

LED ขนาด 100 วตัต์บรเิวณถนน

เทศบาล 7

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง
งบลงทุน



หน้า : 1/1

100,000 100,000

1,436,000 1,436,000

127,000 127,000

470,000 470,000

260,000 260,000

1,602,000 1,602,000

749,000 749,000

140,000 140,000

450,000 450,000

300,000 300,000

โครงการตดิต ัง้ไฟสอ่งสวา่งป้ายบอกซือ่

ซอยแบบโคม LED พลงังานแสงอาทติย์ 

บรเิวณภายในเขตเทศบาลเมอืงสตัหบี

โครงการตดิต ัง้ป้ายชือ่ซอยในเขตเทศบาล

เมอืงสตัหบี

โครงการวางทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พกั ค.

ส.ล. บรเิวณซอยสตัหบีสขุุมวทิ 99 (ซอย

เขาหมอน) แยกขวา ต.พลูตาหลวง อ.สตั

หบี จ.ชลบรีุ

โครงการวางทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พกั ค.

ส.ล. บรเิวณซอยตรงขา้มธนาคารกสกิร

ไทย  ต.สตัหบี  อ.สตัหบี  จ.ชลบรีุ

โครงการตดิต ัง้สญัญาณไฟจราจรแบบ

กระพรบิพลงังานแสงอาทติย์ภายในเขต

เทศบาลเมอืงสตัหบี

โครงการตดิต ัง้สญัญาณไฟจราจรแบบ

กระพรบิพลงังานแสงอาทติย์ พรอ้มตดิต ัง้

ป้ายจราจร ภายในเขตเทศบาลเมอืงสตัหบี

โครงการซอ่มแซมและตอ่เตมิหอ้งน ้า - 

หอ้งสว้มบรเิวณช ัน้ลา่งอาคารบา้นพกั

พนกังานเทศบาลและลูกจา้งเทศบาลเมอืง

สตัหบี ศูนย์ซอ่มบ ารุง หมูท่ี ่6      ต.สตัหบี

  อ.สตัหบี  จ.ชลบรีุ

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพกั

โครงการวางทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พกั

และตะแกรงดกัน ้าบรเิวณซอยสตัหบี

สขุุมวทิ 99 ก

โครงการวางทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พกั 

บรเิวณถนนเทศบาล 10 เทศบาลเมอืงสตั

หบี

โครงการตดิต ัง้ช ัน้วางและกลอ่ง

อเนกประสงค์ส าหรบังานไฟฟ้าและโยธา 

บรเิวณอาคารศูนย์ซอ่มบ ารุงเทศบาลเมอืง

สตัหบี

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง
งบลงทุน



หน้า : 1/1

420,000 420,000

1,000,000 1,000,000

700,000 700,000

40,000 40,000

500,000 500,000

530,000 530,000

300,000 300,000

2,200,000 2,200,000

740,000 740,000

660,000 660,000

โครงการจา้งเหมาท าความสะอาดทอ่

ระบายน ้า ในเขตเทศบาลเมอืงสตัหบี

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

โครงการตดิต ัง้ผนงักนัแดด บรเิวณ

อาคารอเนกประสงค์  ศูนย์ซอ่มบ ารุง

เทศบาลเมอืงสตัหบี  หมูท่ี ่6 ต.สตัหบี  อ.

สตัหบี  จ.ชลบรีุ

โครงการซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต บรเิวณซอยสตัหบีสขุุมวทิ 75  

(ซอยลุงโพธิ)์ แยกขวา

โครงการซอ่มแซมผวิจราจรถนน  บรเิวณ

ถนนเทศบาล 10(ถนนเลียบชายทะเล)  

หมูท่ี ่2  ต.สตัหบี  อ.สตัหบี จ.ชลบรีุ

โครงการซอ่มแซมผวิจราจร ค.ส.ล. 

บรเิวณซอยตน้ขอ่ย ต.สตัหบี  อ.สตัหบี  

จ.ชลบรีุ

โครงการซอ่มแซมบา่รบัและฝาบอ่พกั 

บรเิวณถนนและซอย ในเขตเทศบาลเมอืง

สตัหบี

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจร 

บรเิวณซอยสตัหบีสขุุมวทิ 9 (ซอยบญุ

เจรญิ) หมูท่ี ่4  ต.สตัหบี  อ.สตัหบี  จ.

ชลบรีุ

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมผวิจราจร  

บรเิวณซอยสตัหบีสขุุมวทิ 89 (ซอยบ ารุง

ศษิย์)  หมูท่ี ่6  ต.สตัหบี อ.สตัหบี  จ.ชลบรีุ

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมทางเทา้ถนน

รอบหนองตะเคียน และก่อสรา้งสะพาน

ขา้มคลองเชือ่มทางเทา้พรอ้มราวกนัตก 

หมูท่ี ่2  ต.สตัหบี  อ.สตัหบี  จ.ชลบรีุ

โครงการซอ่มแซมผวิจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต บรเิวณถนนเทศบาล 2/1

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง
งบลงทุน
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1,500,000 1,500,000

1,800,000 1,800,000

100,000 100,000

35,000 35,000

100,000 100,000

633,000 633,000

20,000

20,000

20,000

20,000

โครงการปรบัปรุงระบบระบายน ้า บรเิวณ

ถนนเทศบาล 3 หมูท่ี ่2  ต.สตัหบี  อ.สตั

หบี  จ.ชลบรีุ

โครงการปรบัปรุงระบบระบายน ้า บรเิวณ

ซอยสตัหบีสขุุมวทิ 21 (ซอยสมาคม) แยก

ขวา บา้นลุงเสวก  ต.สตัหบี อ.สตัหบี จ.

ชลบรีุ

โครงการปรบัปรุงถนนพรอ้มวางทอ่

ระบายน ้า บรเิวณซอยสตัหบีสขุุมวทิ 5  

(ซอยขา้วเลือดหมู)  หมูท่ี ่4  ต.สตัหบี อ.

สตัหบี จ.ชลบรีุ

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมสะพานเทยีบ

เรือเทศบาลเมอืงสตัหบี ต.สตัหบี  อ.สตัหบี

  จ.ชลบรีุ

ตดิต ัง้ระบบปรบัอากาศรวมอปุกรณ์

บรเิวณส านกังานและอาคารป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัเทศบาลเมอืงสตัหบี 

หมูท่ี ่2  ต.สตัหบี  อ.สตัหบี  จ.ชลบรีุ

คา่ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ ซึง่เป็น

การตดิต ัง้คร ัง้แรกในอาคารหรือสถานที่

ราชการพรอ้มการก่อสรา้งหรือภายหลงั

การก่อสรา้ง

โครงการจา้งออกแบบอาคารโรงฆา่สตัว์ 

เทศบาลเมอืงสตัหบี

คา่ออกแบบ คา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้ก่

เอกชน นิตบิคุคลหรือบคุคลภายนอก

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ก่อสรา้ง

20,000

20,000

อดุหนุนโครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่

ชุมชนชายทะเล
20,000

โครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นทีชุ่มชน

สนัตสิขุ
20,000

เงนิอดุหนุนเอกชน

อดุหนุนโครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่

ชุมชนเขาหมอน

อดุหนุนโครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่

ชุมชนเตาถ่าน หมู4่

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

เงนิอุดหนุน

งบลงทุน

งบเงนิ

อุดหนุน
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20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

130,000 130,000

50,400

85,200

อดุหนุนโครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่

ชุมชนเตาถ่าน หมู8่
20,000

อดุหนุนโครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่

ชุมชนรม่ฤดี
20,000

20,000

อดุหนุนโครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่

ชุมชนยางงาม
20,000

20,000

อดุหนุนโครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่

ชุมชนป่ายุบ
20,000

อดุหนุนโครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่

ชุมชนธรรมวทิยา

อดุหนุนโครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่

ชุมชนมติรอารีย์

อดุหนุนโครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่

ชุมชนหลวงพ่ออี๋
20,000

อดุหนุนโครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่

ชุมชนหนองตะเคียนเหนือ
20,000

อดุหนุนโครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่

ชุมชนรว่มพฒันา
20,000

อดุหนุนโครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่

ชุมชนรว่มใจ
20,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

อดุหนุนเหลา่กาชาดจงัหวดัชลบรีุตาม

โครงการขอรบัเงนิอดุหนุนเพือ่สนบัสนุน

กจิกรรมเหลา่กาชาดจงัหวดัชลบรีุ ประจ าปี

 2562

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

อดุหนุนโครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่

ชุมชนอดุมศกัดิ-์ทองทพิย์
20,000

เงนิอดุหนุนโครงการวทิยากรภายนอก

สอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารรองรบั

EEC ตลอดปีการศกึษา

85,200

เงนิอดุหนุนโครงการจดัคา่ยภาษาองักฤษ

ส าหรบันกัเรียนช ัน้ประถมศกึษาปีที3่, 5 

และมธัยมศกึษาปีที2่

50,400

เงนิอุดหนุน
งบเงนิ

อุดหนุน
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2,332,000

3,808,000

50,000 50,000

30,000 30,000

100,000 100,000

130,000 130,000

343,000 7,393,900 5,461,800 56,168,600 460,000 12,636,120 37,789,690 190,776,400

3,808,000

เงนิอดุหนุนโรงเรียนบา้นสตัหบี 2,332,000

34,966,450 3,100,000 10,514,400 21,942,440

อดุหนุนส านกังานจงัหวดัชลบรีุ (ศูนย์

อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ

ตดิจงัหวดัชลบรีุ) ตามโครงการขอรบัเงนิ

อดุหนุนเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการป้องกนั

และแก้ไขปญัหายาเสพตดิของศูนย์

อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ

ตดิจงัหวดัชลบรีุประจ าปีงบประมาณ 2562

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอสตัหบีตาม

โครงการรบัเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ 

ประจ าปี 2562

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอสตัหบีตาม

โครงการจดังานรฐัพธีิของอ าเภอสตัหบี 

ประจ าปี 2562

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอสตัหบี 

ตามโครงการพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้รกิารประชาชนส านกัทะเบยีนอ าเภอ

สตัหบี  ประจ าปี 2562

เงนิอดุหนุนโรงเรียนอนุบาลบา้นเตาถ่าน

เงนิอุดหนุน
งบเงนิ

อุดหนุน



ประมาณการรายรับทังสิน 20,040,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 13,540,000 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 1,500,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 1,500,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 40,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 40,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคารตังแต่เดือนตุลาคม 2560   
ถึงเดือนกันยายน 2561  เป็นเกณฑ์

ดอกเบียรับจํานํา รวม 12,000,000 บาท
ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 12,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานําของเดือนตุลาคม 2560  
ถึงเดือนกันยายน  2561  เป็นเกณฑ์

รายได้อืน  เป็นเงิน 6,500,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,950,000 บาท
เงินบํารุงท้องถิน  30 เปอร์เซ็นต์ ของกําไรสุทธิ

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,250,000 บาท
ทุนดําเนินการ 50 เปอร์เซ็นต์ ของกําไรสุทธิ

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,300,000 บาท
เงินรางวัลประจําปี  20 เปอร์เซ็นต์ ของกําไรสุทธิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสัตหีบ

อําเภอ สัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

วันทีพิมพ์ : 4/9/2561  17:39:36 หน้า : 1/1



ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  14,766,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,090,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,090,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,000 บาท
เพือสําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงาน
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสัตหีบ       
ปรากฏในแผนการพาณิชย์    
งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือสําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมเงินประจําตําแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลและ
ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,886,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,058,000 บาท
ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียเลียงในวันจําหน่ายทรัพย์หลุด
ให้กับเจ้าหน้าทีในวันจําหน่ายทรัพย์หลุด                          
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 66,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสําหรับนายกเทศมนตรี  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 24,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้กับพนักงานสถานธนานุบาล  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้    

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
และผู้ปฏิบัติหน้าทีแทนผู้ตรวจการฯ จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ในการตรวจสอบทรัพย์รับจํานํา    ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์                         งานกิจการสถานธนานุบาล   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบสํานัก
งาน  จ.ส.ท  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสัตหีบ

อําเภอ สัตหีบ   จังหวัดชลบุรี

วันทีพิมพ์ : 4/9/2561  17:40:59 หน้า : 1/6



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 18,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้พนักงานสถานธนานุบาล 
ทีได้รับค่าจ้างสูงสุดของตําแหน่ง 2-4 %           
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาลทีทําการโอน(ย้าย) 
มาจากทีอืน   และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน          
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ
พนักงานสถานธนานุบาล   
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหาร จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลและเจ้าหน้าทีของเทศบาลทีมาปฏิบัติ
หน้าทีแทนในสถานธนานุบาล ตามคําสังของเทศบาล 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   งานกิจการสถานธนานุบาล    
ตังจ่ายจากเงินรายได้                      

ค่าใช้สอย รวม 489,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ รวม 75,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
ของพนักงานสถานธนานุบาล และผู้ทีมาปฏิบัติหน้าที
แทนพนักงานสถานธนานุบาลและอืน ๆ  
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการวันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 15,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันทีระลึกการก่อตัง
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เช่น ค่าของทีระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องในการจัดทําโครงการ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 274,600 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทของ ใช้สําหรับสถานธนานุบาล 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าอาคาร จํานวน 180,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารของทีทําการสถานธนานุบาล 
เดือนละ 15,000 บาท 12 เดือน  ให้กับผู้ให้เช่า 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใบอนุญาต ตังโรงรับจํานําในปี พ.ศ. 2562
 ให้กับผู้ออกใบอนุญาต   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ค่าธรรมเนียมอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆของสถานธนานุบาล 
เช่น การโอนเงิน การกู้เงิน และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี   
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าประกันทรัพย์สินให้กับบริษัทประกันภัย   
ประจําปี 2562      ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์                            
งานกิจการสถานธนานุบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ค่าวารสาร จํานวน 3,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ  
ทีเกียวกับงานสถานธนานุบาล  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์                                 งานกิจการสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
ค่าสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีของสถานธนานุบาล    
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาตรวจเยียมและพิธีการต่าง ๆ  
ของสถานธนานุบาล  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 130,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย
ของสํานักงาน เช่นเครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ 
เครืองปรับอากาศและอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 
ของสถานธนานุบาล  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินอืน
และทรัพย์หลุดจํานําเป็นกรรมสิทธิรอการจําหน่าย
ให้อยู่ในสภาพพร้อมการประมูลจําหน่าย 
ได้ของสถานธนานุบาล  ทีไม่มีงบเบิกจ่ายในประเภทอืนทีตังไว้
แล้ว                          ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   งานกิจการสถาน
ธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างอืน ๆ จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
เช่น หลังคา ตัวอาคาร สิงก่อสร้างในสํานักงานสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของสถานธนานุบาล  
เช่น  ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์  กระดาษต่อเนือง และค่าวัสดุอืน ๆ      
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
 สําหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   งานกิจการสถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเกียวกับงานบ้านงานครัวของสถานธนานุ
บาล     ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์    งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์เกียวกับ
งานสถานธนานุบาล เช่น ไม้อัด ไม้ ตะปู ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับหมึก  สายอุปกรณ์  
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ดฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 164,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล    
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล                 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 8,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาของสถานธนานุบาล   
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 18,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เนีตและสือสาร 
อืนๆ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 18,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ไปรษณีย์โทรเลข ธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร     
ของสถานธนานุบาล   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบลงทุน  เป็นเงิน 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 14,000 บาท
จัดซือเครืองนับธนบัตร        เป็นเงิน   14,000  บาท
  สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองนับธนบัตรแบบตังโต๊ะ
  ระบบอิเล็คทรอนิกส์  จํานวน 1  เครือง  
   โดยจัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 51,000 บาท
จัดซือสัญญาณกันขโมย พร้อมติดตัง      จํานวน   51,000  บาท
   สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือสัญญาณกันขโมย พร้อมติดตังที
   สํานักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสัตหีบ
   โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด หรือราคาท้องถิน
   เพือให้ได้ของทีมีคุณภาพดี และประหยัด
    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   งานกิจการสถานธนานุบาล
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง      จํานวน  5,000  บาท
ถังหมึกพิมพ์( Ink Tank Printer)
   สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบ
   ฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์
   ( Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง
   จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
  งานกิจการสถานธนานุบาล
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 6,563,700 บาท
รายจ่ายอืน รวม 6,563,700 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 63,700 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการของสถานธนานุบาล     
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,950,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง  
ให้กับระดับจังหวัด 1.0  ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ร้อยละ 2.5
  พนักงานสถานธนานุบาล ร้อยละ 10  และสํานักงาน จ.ส.ท. ร้อยละ 1.5
          ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินกําไรสุทธิ 

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,250,000 บาท
สําหรับจ่ายสมทบเข้าเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล 50%    
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินกําไรสุทธิ
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บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง  
ให้กับระดับจังหวัด 1.0  ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ร้อยละ 7.5
  พนักงานสถานธนานุบาล ร้อยละ 10  และสํานักงาน จ.ส.ท. ร้อยละ 1.5
           ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินกําไรสุทธิ

งบกลาง  เป็นเงิน 4,156,200 บาท
งบกลาง รวม 4,156,200 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียเงินกู้เบิกเกินบัญชี

เงินช่วยเหลือเพือพัฒนาท้องถินเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยดอกเบียเงินยืมเงินสะสมให้แก่เทศบาลเมืองสัตหีบ

ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้ในสัญญาและนอกสัญญา
ให้กับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(ก.บ.ท.)

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 201,200 บาท
ค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการของพนักงานกําหนด
ในอัตรา 2 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จริงปีทีผ่านมา
เพือจัดส่งไปยังสํานักงาน จ.ส.ท. เป็นเงินสมทบ
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาลทีเกษียณอายุราชการ
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