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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
อำเภอ รำมัน จังหวัดยะลำ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,299,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 13,150,587 บาท
งบบุคลากร
รวม 10,142,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
2,849,000 บาท
รวม
เงินเดือนนำยก/รองนำยก
725,800 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนผู้บริหำรงำนเทศบำล ตำแหน่ง
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
180,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่ง นำยกเทศมนตรีและ
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
180,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกและรองนำยกเทศมนตรี
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
208,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,555,200 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำเทศบำล,รอง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
7,293,000 บาท
รวม
เงินเดือนพนักงำน
4,087,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
416,000 บำท
จำนวน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงำนเทศบำลสำมัญ ,เงินเพิ่มพิเศษ
เงินประจำตำแหน่ง
222,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบำล,รองปลัดเทศบำล,
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
1,932,000 บำท
จำนวน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 5 อัตรำ และพนักงำน
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
636,000 บำท
จำนวน
-เงินเพิ่มพิเศษพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 5 อัตรำ และพนักงำนจ้ำง
งบดาเนินงาน
2,939,587 บาท
รวม
ค่าตอบแทน
120,000 บาท
รวม
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
10,000 บำท
จำนวน
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เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อเป็นเงินสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลสำมัญ ที่มีสิทธิได้
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
-ค่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกดูแลศูนย์สำรสนเทศเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกดูแลศูนย์สำรสนเทศ
-ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรใด ประกอบด้วย
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำรในกิจกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรดำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุของ
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรดำเนินกำรป้องกันและลด
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน/กิจกรรมเฉลิมหรือเทิดพระเกียรติ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน/กิจกรรม เช่น ค่ำป้ำยไวนิล ค่ำ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน/กิจกรรมตำมพระรำชดำริพระบำทสมเด็จพระ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดกำรอบรม ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเทศบำล
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเทศบำล เป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธี
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลตำบล
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำฯ
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งผู้บริหำรสมำชิกสภำเทศบำล
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

รวม

2,009,587 บาท

จำนวน

156,000 บำท

จำนวน

300,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

423,587 บำท

จำนวน

400,000 บำท

จำนวน

400,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

รวม
จำนวน

300,000 บาท
80,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุสำนักงำนต่ำง ๆ สำหรับใช้หน่วยงำนสำนัก
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เครื่องขยำยเสียง
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว สำหรับใช้ในหน่วยงำน
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง สำหรับยำนยนต์ของ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยำนยนต์ของ
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ สำหรับใช้ในกิจกำร
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในหน่วยงำนสำนัก
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำกระแสไฟฟ้ำสำนักงำนเทศบำล ตั้งจ่ำยจำกเงิน
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำน้ำประปำสำนักงำนเทศบำล ตั้งจ่ำยจำกเงิน
ค่ำบริกำรโทรศัพท์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำโทรศัพท์และค่ำใช้บริกำร ADSL (Value Net)
ค่ำบริกำรไปรษณีย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรด้ำนไปรษณีย์อัน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
-ค่ำจัดซื้อตู้สำขำแบบ 3 สำยนอก 8 สำยใน พร้อมติดตั้ง
-เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อตู้สำขำแบบ 3 สำยนอก 8 สำยใน พร้อมติดตั้ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำนประมวลผล
เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

510,000 บาท
250,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

200,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม

63,000 บาท
63,000 บาท

จำนวน

17,000 บำท

จำนวน

46,000 บำท

รวม
รวม

6,000 บาท
6,000 บาท
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เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
-โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
-เพื่อสนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพงำนศูนย์
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงำนเทศบำลสำมัญ ,เงินเพิ่มพิเศษ
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงำนเทศบำลสำมัญ จำนวน 1
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำง ตำแหน่งพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 4 อัตรำ,
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
-เงินเพิ่มพิเศษ เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่ม ตำแหน่งพนักงำนจ้ำงตำม
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
-ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆเพื่อให้มำซึ่งบริกำรใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำรในกิจกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำกำรจัดเก็บ
-เพื่อจ่ำยในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำรำยได้ เป็นกำร
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร

จำนวน

6,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

3,423,100 บาท
2,989,200 บาท
2,989,200 บาท
1,791,000 บำท

จำนวน

98,800 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

804,700 บำท

จำนวน

234,700 บำท

รวม
รวม
จำนวน

390,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บำท

รวม

185,000 บาท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

หน้ำ : 1/1

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน สำหรับใช้ในหน่วยงำนกองคลัง อำทิ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง สำหรับยำนยนต์ของ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยำนยนต์ของ
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่สำหรับใช้ในหน่วยงำน
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในหน่วยงำนกองคลัง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้แถวสแตนเลส 4 ที่นั่ง
-เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้แถวสแตนเลส 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด รำคำ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำนประมวลผล
-เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำน

จำนวน

30,000 บำท

รวม
จำนวน

195,000 บาท
70,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

60,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

รวม
รวม

43,900 บาท
43,900 บาท

จำนวน

10,400 บำท

จำนวน

23,000 บำท

ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อม

จำนวน

8,000 บำท

จำนวน

2,500 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน
จำนวน

1,380,100 บาท
1,380,100 บาท
1,380,100 บาท
256,000 บำท
34,600 บำท

ค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
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ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 1 อัตรำ และ
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวัน อปพร.
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรในกำรจัดงำน
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมพนักงำนดับเพลิง สมำชิก อปพร.และ
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำ เป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิง ถัง
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
-เงินเพิ่มพิเศษพนักงำนเทศบำลสำมัญ, เงินเพิ่มพิเศษสำหรับกำรสู้
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงำนเทศบำลสำมัญ จำนวน 1
เงินวิทยฐำนะ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะพนักงำนครูเทศบำล จำนวน 4 อัตรำ ตั้ง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป 9 อัตรำ และตำแหน่ง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
-เงินเพิ่มพิเศษ เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษ ตำแหน่งพนักงำนจ้ำง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

จำนวน

796,200 บำท

จำนวน
รวม
รวม
รวม

293,300 บำท
90,000 บาท
90,000 บาท
50,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
จำนวน

40,000 บาท
40,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

11,039,947 บาท
4,940,350 บาท
4,940,350 บาท
2,435,900 บำท

จำนวน

157,450 บำท

จำนวน

84,000 บำท

จำนวน

168,000 บำท

จำนวน

1,525,000 บำท

จำนวน

570,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

4,044,897 บาท
102,000 บาท
5,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
ค่ำเช่ำบ้ำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลสำมัญ ที่มี
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงนสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
-ค่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำศูนย์พัฒนำ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรจัด
-ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ประกอบด้วย ค่ำจ้ำง
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำรในกิจกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ เป็นเงิน
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนสถำนศึกษำ
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ศูนย์พัฒนำเด็ก
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมคำรำวำนเสริมสร้ำงเด็ก
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดโครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมมหกรรมวิชำกำรเด็ก
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งน้องสู่ควำมสำเร็จ
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงเด็กเก่งเด็กกล้ำ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด โครงกำรค่ำอำหำรว่ำงและ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
(1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)อนุบำล/ภำคเรียน เป็นเงิน
-ค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน

จำนวน

72,000 บำท

จำนวน

25,000 บำท

รวม

2,395,300 บาท

จำนวน

234,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

447,800 บำท

จำนวน

93,500 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

จำนวน

70,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

395,500 บำท

จำนวน

789,500 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันสำหรับ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุสำนักงำน สำหรับใช้ในหน่วยงำนกอง
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว สำหรับใช้ในหน่วยงำนกอง
ค่ำอำหำรเสริม (นม)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนอำหำรเสริม (นม)
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ สำหรับใช้ใน
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำในหน่วยงำนกองกำรศึกษำ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำกระแสไฟฟ้ำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบล
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำน้ำประปำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบล
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
-ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแขวน ขนำด 30,000 บีทียู
-เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแขวน ขนำด 30,000 บีที
-ค่ำจัดซื้อพัดลมติดผนัง 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง
-เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อพัดลมติดผนัง 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 6
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-ค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
-เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำขนำด 800 Va จำนวน 1 เครื่อง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จำนวน

20,000 บำท

รวม
จำนวน

1,462,597 บาท
50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

1,312,597 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

รวม
จำนวน

85,000 บาท
50,000 บำท

จำนวน

35,000 บำท

รวม
รวม

54,700 บาท
54,700 บาท

จำนวน

40,200 บำท

จำนวน

12,000 บำท

จำนวน

2,500 บำท

รวม
รวม

2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
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เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
-เงินอุดหนุนสำหรับค่ำอำหำรกลำงวันให้กับโรงเรียนบ้ำนรำมัน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสุนนค่ำอำหำรกลำงวันให้กับโรงเรียนบ้ำนรำ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษรำยเดือนกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงำนเทศบำลสำมัญ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
-เงินเพิ่มพิเศษ เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษ ตำแหน่งพนักงำนจ้ำงตำม
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุสำนักงำนต่ำง ๆ สำหรับใช้ในหน่วยงำนกอง
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ในหน่วยงำนกองสำธำรณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จำนวน

2,000,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

2,493,800 บาท
2,373,800 บาท
2,373,800 บาท
1,092,100 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

42,000 บำท

จำนวน

908,700 บำท

จำนวน

301,000 บำท

รวม
รวม
จำนวน

120,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บำท

รวม

40,000 บาท

จำนวน

40,000 บำท

รวม
จำนวน

70,000 บาท
50,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม
รวม

503,000 บาท
363,000 บาท
144,000 บาท
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ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
-เงินตอบแทนสำหรับนักบริบำลท้องถิ่น เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำร
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
-ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำยกระดับตลำดให้มีมำตรฐำน
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและพัฒนำยกระดับตลำดให้มี
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมร้ำนอำหำรปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
-เพื่อเป็นกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม อบรมให้ควำมรู้ โครงกำร
-ค่ำดำเนินกำรคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อเป็นค่ำดำเนินกำรคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
-ค่ำดำเนินกำรส่งเสริมและรณงค์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคติดต่อ
-เพื่อเป็นค่ำดำเนินกำรของกิจกรรม อบรมให้ควำมรู้เรื่องโรคติดต่อ
-ค่ำดำเนินกำรส่งเสริมและรณรงค์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไม่
-เพื่อเป็นค่ำดำเนินกำรของกิจกรรม อบรมให้ควำมรู้เรื่องโรคไม่
-ค่ำดำเนินกำรเอำชนะยำเสพติด
-เพื่อเป็นค่ำดำเนินกำรของกิจกรรมอบรมฟื้นฟูแกนนำผู้ประสำน
-โครงกำรดำเนินกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำโรคขำดสำรไอโอดีน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำ
-โครงกำรดำเนินกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำขององค์กร
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษ
-โครงกำรพัฒนำงำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม อบรมให้ควำมรู้โครงกำรพัฒนำ
-โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
-เพื่อเป็นค่ำดำเนินกำรกิจกรรม ส่งเสริมดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ
-โครงกำรสำหรับขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรสำหรับขับเคลื่อน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
-โครงกำรตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชดำริด้ำนสำธำรณสุข
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชดำริด้ำน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จำนวน

144,000 บำท

รวม

219,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

9,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม

140,000 บาท
140,000 บาท

จำนวน

140,000 บำท

รวม

2,672,400 บาท
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งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำกอง
เงินเพิ่มต่ำง ๆของลูกจ้ำงประจำ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษรำยเดือนกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงกองสำธำรณสุขและ
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
-เงินเพิ่มพิเศษ เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษ ตำแหน่งพนักงำนจ้ำงตำม
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
-ค่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนรักษำสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนรักษำสิ่งแวดล้อมใน
-ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆเพื่อให้มำซึ่งบริกำร ประกอบด้วย ค่ำจ้ำง
-ค่ำบริกำรกำจัดขยะมูลฝอย
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรชำระค่ำบริกำรกำจัดขยะมูลฝอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
-โครงกำรจัดกำรขยะ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร โครงกำรจัดกำรขยะ อมรม
โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
เพื่อเป็นกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมอนุรักษ์ให้ควำมรู้โครงกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์รักษำควำมสะอำดอำทิ ไม้กวำด ครำด
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

รวม
รวม
จำนวน

1,244,400 บาท
1,244,400 บาท
274,800 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

683,000 บำท

จำนวน

256,600 บำท

รวม
รวม
จำนวน

1,428,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บำท

รวม

1,078,000 บาท

จำนวน

468,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

450,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

345,000 บาท
45,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท
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เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง สำหรับยำนยนต์ของ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยำนยนต์ใน
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ สำหรับใช้ใน
วัสดุกำรเกษตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุกำรเกษตรสำหรับใช้ในกิจกำรอันเกี่ยวเนื่อง
วัสดุเครื่องแต่งกำย
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยสำหรับพนักงำนรักษำควำม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมโลกสดใสด้วยมือเยำวชน
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิดโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำอำหำร
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกลุ่ม
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด กำรอบรม ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมอำชีพตำมแนวทำงทฤษฎี
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ฝึกทักษะและ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุประจำปี
-เพื่อเป็นกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำรวันผู้สูงอำยุประจำปี
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมประชำคม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเวทีประชำคมจัดทำแผนพัฒนำสี่ปี
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุและผู้พิกำรในเขตเทศบำล
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน เพื่อจัดทำ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผน
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดทำแผนชุมชนและทบทวน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกีฬำสีโรงเรียนในสังกัด

จำนวน

250,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม
รวม
รวม

380,000 บาท
380,000 บาท
380,000 บาท

จำนวน

280,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

5,000 บำท

รวม
รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

จำนวน

10,000 บำท

หน้ำ : 1/1

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกีฬำสีโรงเรียนในสังกัด
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมทักษะด้ำนกีฬำ (ฟุตบอล)
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมทักษะด้ำนกีฬำ ค่ำอำหำร
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ (ทัวร์นำเม้นท์)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมตัวนักกีฬำเข้ำร่วมกิจกำรกำร
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำวัฒนธรรมประเพณี
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำวัฒนธรรม
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
-โครงกำรจัดขบวนแห่งำนมหกรรมผลไม้และงำนของดีอำเภอรำมัน
-เพื่อสนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดขบวนแห่งำนผลไม้และงำน
-โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรำมัน
-เพื่อสนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงำนเทศบำลสำมัญ, เงินเพิ่มพิเศษ
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงำนเทศบำลสำมัญ จำนวน 1
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 3 อัตรำ และ
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มพิเศษ เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
งบดาเนินงาน

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม
รวม

94,000 บาท
54,000 บาท
54,000 บาท

จำนวน

54,000 บำท

รวม
รวม

40,000 บาท
40,000 บาท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

4,462,700 บาท
1,955,900 บาท
1,955,900 บาท
829,500 บำท

จำนวน

91,300 บำท

จำนวน

18,000 บำท

จำนวน

752,100 บำท

จำนวน

265,000 บำท

รวม

1,007,200 บาท

หน้ำ : 1/1

ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรพนักงำนเทศบำล
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
-ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรใด ๆซึ่งเกี่ยวข้อง
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำรในกิจกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
เพื่อเป็นเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุสำนักงำน สำหรับใช้ในหน่วยงำนกองช่ำง
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ สำหรับใช้ในกิจกำรงำนไฟฟ้ำ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวสำหรับใช้ในหน่วยงำนกอง
วัสดุก่อสร้ำง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุก่อสร้ำง สำหรับใช้ในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง สำหรับยำนยนต์ของ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อันเกี่ยวเนื่องกับกำร
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในหน่วยงำนกอง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำกระแสไฟฟ้ำสำธำรณะในเขตพื้นที่เทศบำลตำบล
งบลงทุน

รวม
จำนวน

30,000 บาท
30,000 บำท

รวม

447,200 บาท

จำนวน

342,200 บำท

จำนวน

5,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

รวม
จำนวน

330,000 บาท
30,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

150,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

รวม
จำนวน

200,000 บาท
200,000 บำท

รวม

1,499,600 บาท

หน้ำ : 1/1

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
-ค่ำจัดซื้อตู้เย็นขนำด 13 คิว 2 ประตู
-เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อตู้เย็นขนำด 13 คิว 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์สำรวจ
-ค่ำจัดซื้อกล้องระดับกำลังขยำย 30 เท่ำ
-เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อกล้องระดับกำลังขยำย 30 เท่ำ จำนวน 1 ชุด ตั้ง
-ค่ำจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ กำลังขยำย 30 เท่ำ
-เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ กำลังขยำย 30
-ค่ำจัดซื้อไม้วัดรอบอลูมีเนียมแบบสไลด์ ควำมยำว 4 เมตร
-เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อไม้รอบอลูมีเนียมแบบสไลด์ ควำมยำว 4 เมตร
-ค่ำจัดซื้อหลักเล็งแนว โพล อลูมีเนียมแบบสไลด์ สูง 4 เมตร ท่อนล่ำง
-เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเหล็กเล็งแนว โพล อลูมีเนียำมแบบสไลด์ สูง 4
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
-โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยล.4010 สำยบ้ำน
-เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
-เงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำ (ค่ำ k)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชดเชยสำหรับกำรก่อสร้ำงสัญญำแบบปรับรำคำได้
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่ำชำระหนี้เงินต้น
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำชำระหนี้เงินต้นสำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำร
ค่ำชำระดอกเบี้ย
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำชำระดอกเบี้ยสำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำร
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมในอัตรำร้อยละ 5
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตำมพระรำชบัญญัติ พ.ศ.
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สุงอำยุในเขตเทศบำลตำบล

รวม

170,688 บาท

จำนวน

19,000 บำท

จำนวน

40,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

4,688 บำท

จำนวน

7,000 บำท

รวม

1,328,912 บาท

จำนวน

1,277,800 บำท

จำนวน

51,112 บำท

รวม
รวม
รวม
จำนวน

9,550,266 บาท
9,550,266 บาท
9,550,266 บาท
2,582,600 บำท

จำนวน

447,300 บำท

จำนวน

390,000 บำท

จำนวน

17,000 บำท

จำนวน

4,160,000 บำท

หน้ำ : 1/1

เบี้ยยังชีพคนพิกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพคนพิกำรและทุพพลภำพในเขต
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบำลตำบลเมืองรำ
สำรองจ่ำย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำในกรณี
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
-ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจรำจร
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรจรำจร ที่ประชำชน
-ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิกำร
-ค่ำบำรุงสันนิบำตแห่งประเทศไทย
เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำบำรุงสมำคมสันนิบำตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
-โครงกำรสมทบเข้ำกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรกองทุนหลักประกัน
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น

จำนวน

1,100,000 บำท

จำนวน

50,000 บำท

จำนวน

100,000 บำท

จำนวน

4,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

43,000 บำท

จำนวน

120,000 บำท

จำนวน

506,366 บำท

