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คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ของ 

 

เทศบาลเมอืงลดัหลวง 

อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 

     

 

  	



จํานวน 66,497,393.27

จํานวน 13,127,844.50

จํานวน 13,963,575.69

จํานวน 0.00

จํานวน 822,580.00

จํานวน 0.00

จํานวน 296,220,756.92

จํานวน 140,680,440.00

จํานวน 95,130,164.89

จํานวน 72,231,305.76

จํานวน 67,816,807.35

จํานวน 1,863,200.00

จํานวน 0.00

จํานวน 57,470.00
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              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลัดหลวง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลเมืองลัดหลวงอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลัดหลวงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโ

ยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 1,000,900.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 30 โครงการ รวม 242,717,053.08 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 2,385,974,169.93 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 1,444,629,516.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 339,650,416.93 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 531,312,590.38 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร บาท

หมวดรายได้จากทุน บาท

หมวดภาษีจัดสรร บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 237,098,948.00 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,466,642.43 บาท

งบลงทุน บาท

งบรายจ่ายอ่ืน บาท

งบบุคลากร บาท

งบดําเนินงาน บาท

งบเงินอุดหนุน บาท



จํานวน 2,218,099.25

จํานวน 932,780.17

จํานวน 1,979,345.05

จํานวน 1,342,813.64

จํานวน 0.00

จํานวน 15,000,000.00

จํานวน 6,000,000.00

จํานวน 8,107.48

จํานวน 25,226,800.00
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(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 822,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,457,642.43 บาท

รายจ่ายจริง บาท

กําไรสะสม บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลัดหลวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560

รายรับจริง บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล บาท

เงินสะสม บาท

ทุนสํารองเงินสะสม บาท

เงินฝากธนาคาร บาท

ทรัพย์รับจํานํา บาท



รายรับจริง ปี  2559

76,710,213.50

27,818,437.38

21,829,501.12

552,273.91

979,920.00

0.00

127,890,345.91

358,121,191.56

358,121,191.56

73,244,447.00

73,244,447.00

559,255,984.47

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้

องถ่ิน
177,981,600.00 186,758,200.00

รวม 617,805,100.00 624,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ

น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 177,981,600.00 186,758,200.00

หมวดภาษีจัดสรร 323,407,900.00 330,252,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอ

งส่วนท้องถ่ิน
323,407,900.00 330,252,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 116,415,600.00 106,989,800.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่ว

นท้องถ่ิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,000,100.00 1,000,100.00

หมวดรายได้จากทุน 10,000.00 10,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 32,120,000.00 20,140,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 760,000.00 760,000.00

หมวดภาษีอากร 69,700,000.00 71,700,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 12,825,500.00 13,379,700.00

รายรับ ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง
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เทศบาลเมืองลัดหลวง

อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

งบกลาง 17,403,692.51 124,498,400.00 131,442,200.00

งบบุคลากร 89,708,520.24 121,800,400.00 126,717,200.00

งบดําเนินงาน 78,823,360.47 148,176,100.00 136,905,200.00

งบลงทุน 18,062,538.25 222,263,000.00 228,438,400.00

งบรายจ่ายอ่ืน 1,225,000.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 7,137,565.97 1,006,000.00 497,000.00

212,360,677.44 617,743,900.00 624,000,000.00

212,360,677.44 617,743,900.00 624,000,000.00

5

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ
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สว่นที ่2 
 

เทศบญัญตั ิ

 
เรือ่ง 

  

งบประมาณรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ของ 

  

เทศบาลเมอืงลดัหลวง 

อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 

      

 

  	



   เพ่ือให้การดําเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลัดหลวง ที่ได้วางแผนไว้

     ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

     ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง พิจารณาเห็นชอบ ต่อไป

แผนงานเคหะและชุมชน           253,712,200 

เหตุผล

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,050,000

แผนงานงบกลาง 131,442,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน           624,000,000 

………………………………………………..

หลักการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9,482,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,230,000

ด้านการดําเนินงานอ่ืน

แผนงานการศึกษา 49,705,700

75,316,900แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 34,612,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
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บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ เทศบาลเมืองลัดหลวง

อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป              62,448,100 



21,462,000

7,579,000

13,883,000

19,908,000

5,403,000

8,285,000

1,620,000

4,600,000

97,000

97,000

41,467,000

6,035,400

6,035,400

4,325,000

45,000

3,380,000

300,000

600,000

3,050,500

3,050,500

13,410,900

18,115,500

18,115,500

898,800

183,800

360,000

355,000

0

0

0

19,014,300

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 1,189,000

                                             รวม 30,691,400

    ค่าวัสดุ 8,105,000

    ค่าสาธารณูปโภค 315,000

งบลงทุน 1,189,000

งบดําเนินงาน 29,502,400

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 21,082,400

งบ

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0

                                             รวม 21,201,500

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึ

กษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประ

ถมศึกษา

    ค่าสาธารณูปโภค 390,000

งบลงทุน 2,195,000

    ค่าครุภัณฑ์ 2,195,000

    ค่าใช้สอย 4,270,000

    ค่าวัสดุ 2,580,000

งบบุคลากร 9,476,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,476,500

งบดําเนินงาน 9,530,000

งบ

    ค่าครุภัณฑ์ 0

                                             รวม 9,161,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

    ค่าตอบแทน 2,290,000

งบลงทุน 0

งบดําเนินงาน 2,460,000

    ค่าตอบแทน 141,000

    ค่าใช้สอย 1,650,000

งาน

งานเทศกิจ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,701,200

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน

งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

    ค่าวัสดุ 645,000

    ค่าสาธารณูปโภค 24,000

งบ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองลัดหลวง

อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

งบบุคลากร 6,701,200

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0



35,701,900

35,701,900

26,068,000

2,098,000

22,930,000

995,000

45,000

0

0

61,769,900

4,050,000

4,050,000

4,050,000

2,453,000

2,453,000

777,000

111,000

270,000

396,000

0

0

0

0

0

3,230,000                                             รวม 242,476,800

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 221,532,000

งบเงินอุดหนุน 497,000

    เงินอุดหนุน 497,000

    ค่าวัสดุ 7,580,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,005,000

งบลงทุน 221,532,000

งบดําเนินงาน 11,721,000

    ค่าตอบแทน 116,000

    ค่าใช้สอย 2,020,000

งบ

งบบุคลากร 8,726,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,726,800

งาน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะแ

ละชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

    ค่าใช้สอย 4,050,000

                                             รวม 4,050,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสง

เคราะห์
รวมงบ

งบดําเนินงาน 4,050,000

    ค่าครุภัณฑ์ 294,000

                                             รวม 13,044,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

    ค่าวัสดุ 7,950,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 294,000

งบดําเนินงาน 12,750,000

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 4,800,000

งบ

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0

งาน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธาร

ณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน

แผนงานสาธารณสุข



4,206,500

4,206,500

626,000

66,000

200,000

360,000

4,832,500

500,000

500,000

500,000

131,442,200

131,442,200

131,442,200

งบกลาง 131,442,200

    งบกลาง 131,442,200

                                             รวม 131,442,200

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบดําเนินงาน 2,730,000

    ค่าใช้สอย 2,730,000

                                             รวม 2,730,000

งาน

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ินงบ

    ค่าวัสดุ 0

                                             รวม 4,650,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน 4,650,000

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใช้สอย 4,650,000

งบ

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างค

วามเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเ

ข้มแข็งชุมชน



10,040,000 38,203,200

0 7,579,000

10,040,000 30,624,200

1,699,000 24,067,000

260,000 5,804,000

600,000 10,535,000

839,000 3,104,000

0 4,624,000

80,900 177,900

80,900 177,900

11,819,900 62,448,100

15,511,900

15,511,900

13,855,000

2,335,000

7,650,000

2,880,000

990,000

5,245,500

5,245,500

34,612,400

18,115,500

18,115,500

30,401,200

183,800

21,442,400

8,460,000

315,000

1,189,000

1,189,000

49,705,700

8
9

รวม

รวม

งานบริหารงานคลัง รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองลัดหลวง

อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ



0 35,701,900

0 35,701,900

503,000 39,321,000

0 2,098,000

20,000 27,750,000

415,000 9,360,000

68,000 113,000

0 294,000

0 294,000

503,000 75,316,900

3,798,400 14,978,200

3,798,400 14,978,200

4,207,000 16,705,000

292,000 519,000

1,805,000 4,095,000

2,110,000 10,086,000

0 2,005,000

0 221,532,000

0 221,532,000

0 497,000

0 497,000

8,005,400 253,712,200

10
9

งานสวนสาธารณะ รวม

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม



4,206,500

4,206,500

5,276,000

66,000

4,850,000

360,000

9,482,500

3,230,000

3,230,000

3,230,000

10
11

12

รวม

รวม



ยอดรวม

62,448,100

34,612,400

49,705,700

75,316,900

4,050,000

253,712,200

9,482,500

3,230,000

131,442,200

624,000,000

13

14

ด้านการดําเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทั้งส้ิน 629,832,500 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงาน

          เป็นจํานวนรวมทั้งส้ิน 624,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองลัดหลวง

อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

                    โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง

และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
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ขอ้มลูดาํเนินการ 

งบประมาณ 

 

   - งบประมาณการรายรบั 

   - งบประมาณการรายจา่ย 

 



ปี 2558 ปี 2559

            66,686,995.00 70,886,850.25

                  816,973.40 756,689.25

               4,289,447.00 5,066,674.00

            71,793,415.40 76,710,213.50

  

 0.00 0.00

 0.00 0.00

                  293,577.00 336,217.75

               8,060,125.00 8,620,160.00

                  325,000.00 386,000.00

                    76,490.00 72,400.00

                  212,980.00 216,390.00

                    11,540.00 10,210.00

 0.00 0.00

                    15,000.00 15,300.00

                  458,910.00 2,130,830.00

                  120,800.00 0.00

 0.00 0.00

                  224,618.00 373,822.00

            30,988,703.06 13,091,917.63

                    10,000.00 10,000.00

               2,309,650.00 2,460,200.00

                    52,000.00 67,000.00

                      4,000.00 10,000.00     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                      10,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะส

มอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
                     61,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่

อสุขภาพ
               2,502,700.00 

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย                      20,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา                2,314,814.20 

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน                    174,538.00 

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน  0.00 

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็

นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 0.00 

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก                    896,630.00 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ                      14,600.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง  0.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์                      11,460.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน                    204,160.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร                      83,950.00 

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จํา

หน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
                   360,500.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                7,921,795.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                    338,520.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน                           116.40 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  0.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   

รวมหมวดภาษีอากร              67,995,046.60 

หมวดภาษีอากร

     ภาษีป้าย                4,097,827.00 

     ภาษีบํารุงท้องที่                    762,791.10 

วันที่พิมพ์ : 23/7/2560  14:50:44

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองลัดหลวง

รายรับจริง

ปี 2557

อําเภอ พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน              63,134,428.50 



วันที่พิมพ์ : 23/7/2560  14:50:44

                    11,990.00 3,250.00

                      2,305.00 2,520.00

                    14,640.00 12,220.00

            43,192,328.06 27,818,437.38

  

            24,514,864.31 21,679,784.12

                  153,831.00 149,717.00

            24,668,695.31 21,829,501.12

  

                  597,840.34 0.00

 0.00 552,273.91

                  597,840.34 552,273.91

  

                  339,500.00 302,200.00

                           30.00 150.00

               4,032,602.84 677,570.00

               4,372,132.84 979,920.00

  

 0.00 0.00

 0.00 0.00

  

 0.00 3,025,920.70

          120,049,146.08 124,535,677.58

          125,915,511.75 118,953,269.24

            10,838,872.13 16,259,192.73

            15,706,329.59 15,243,716.48

            27,055,419.58 32,789,359.87

                  394,588.27 454,266.19

                  782,743.03 521,934.47

            66,234,128.00 46,307,212.00

                  150,771.95 30,642.30

          367,127,510.38 358,121,191.56

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   

     ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ  0.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎ

หมายที่ดิน
             43,822,490.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร            342,726,962.63 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                1,105,307.77 

     ค่าภาคหลวงแร่  0.00 

     ภาษีสรรพสามิต              19,081,424.37 

     ภาษีสุรา              14,028,414.69 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ              10,626,366.88 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ            136,642,676.11 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ            116,947,458.03 

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน  0.00 

หมวดภาษีจัดสรร   

รวมหมวดรายได้จากทุน  0.00 

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  0.00 

หมวดรายได้จากทุน   

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                1,542,362.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ                    850,592.00 

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร                           270.00 

     ค่าขายแบบแปลน                    691,500.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    696,622.92 

     เงินช่วยเหลือท้องถ่ินจากกิจการเฉพาะการ                    696,622.92 

     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล  0.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน              32,855,637.91 

     ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด                    149,717.00 

     ดอกเบี้ย              32,705,920.91 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต              14,934,643.60 

     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ                      14,220.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง                        2,440.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                        3,200.00 



วันที่พิมพ์ : 23/7/2560  14:50:44

            81,971,089.00 73,244,447.00

            81,971,089.00 73,244,447.00

          593,723,011.33 559,255,984.47

     เงินอุดหนุนทั่วไป 
สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท

ํา

             85,263,931.96 

รวมทุกหมวด            546,015,207.62 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป              85,263,931.96 



3.08

0.00

0.00

1,900.00

0.00

0.00

4.03

1.32

0.00

7.14

0.00

100.00

-100.00

20.00

100.00

100.00

-66.18

0.00

0.00

0.39

6.67

0.0012,000.00 % 12,000.00

60,000.00 % 64,000.00

2,550,000.00 % 2,560,000.00

10,000.00 % 10,000.00

600,000.00 % 600,000.00

340,000.00 % 115,000.00

0.00 % 30,000.00

0.00 % 200,000.00

1,000,000.00 % 1,200,000.00

18,000.00 % 0.00

0.00 % 18,000.00

5,900.00 % 5,900.00

140,000.00 % 150,000.00

55,000.00 % 55,000.00

380,000.00 % 385,000.00

7,450,000.00 % 7,750,000.00

180,000.00 % 180,000.00

1,000.00 % 1,000.00

1,000.00 % 20,000.00

69,700,000.00 71,700,000.00

4,100,000.00 % 4,100,000.00

600,000.00 % 600,000.00

16
17

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองลัดหลวง

ประมาณการ

ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

อําเภอ พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

65,000,000.00 % 67,000,000.00



0.00

0.00

8.22

-37.50

16.67

100.00

-5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.68

-1.67

0.00

0.00

4.35

0.00

-25.71

11.58

0.00

330,252,000.00

0.00 % 0.00

43,398,900.00 % 48,423,000.00

323,407,900.00

700,000.00 % 520,000.00

300,000.00 % 300,000.00

23,000,000.00 % 24,000,000.00

13,000,000.00 % 13,000,000.00

9,000,000.00 % 9,000,000.00

120,000,000.00 % 118,000,000.00

112,000,000.00 % 115,000,000.00

2,009,000.00 % 2,009,000.00

10,000.00 10,000.00

10,000.00 % 10,000.00

1,000,100.00 1,000,100.00

500,000.00 % 500,000.00

100.00 % 100.00

500,000.00 % 500,000.00

760,000.00 760,000.00

760,000.00 % 720,000.00

0.00 % 40,000.00

32,120,000.00 20,140,000.00

120,000.00 % 140,000.00

32,000,000.00 % 20,000,000.00

12,825,500.00 13,379,700.00

14,600.00 % 15,800.00

3,000.00 % 3,000.00

5,000.00 % 5,000.00

17
18

19



4.93177,981,600.00 % 186,758,200.00

617,805,100.00 624,000,000.00

177,981,600.00 186,758,200.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง

อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 624,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 71,700,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 67,000,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ภาษีป้าย จํานวน 4,100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 13,379,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 180,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 7,750,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา แยกเป็น
-ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  จํานวน 7,500,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาด   จํานวน   250,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 385,000 บาท

ประมาณการเพิมขึน โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 55,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา แยกเป็น
-ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน  50,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมการคัดแบบรับรองรายการ
 ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38)   จํานวน  5,000 บาท
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ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา
-ค่าธรรมเนียมบัตรประจําตัวประชาชน 
-ค่าธรรมเนียมการจัดทําบัตรประจําตัว
คนทีไม่มีสัญชาติไทย

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,900 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา
-ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์(ตังใหม่) จํานวน 5,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลียนแปลงรายการ จํานวน  300 บาท
-ค่าธรรมเนียมออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 100 บาท
-ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ จํานวน 500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง จํานวน 18,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 115,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา
-ค่าปรับยืนแบบ ภ.ร.ด 2 เกินกําหนด จํานวน  50,000 บาท
-ค่าปรับการต่อใบอนุญาตเกินกําหนด จํานวน  65,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 2,560,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 64,000 บาท

ประมาณการเพิมขึน โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา

ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 12,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา
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ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 15,800 บาท
ประมาณการเพิมขึน  โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา แยกเป็น
-ใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม จํานวน  2,200  บาท
-ใบอนุญาตให้ใช้สถานทีแต่งผม จํานวน 11,000 บาท 
-ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที 3 จํานวน 2,600 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 20,140,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 20,000,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา

ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด จํานวน 140,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 760,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

เงินช่วยเหลือท้องถินจากกิจการเฉพาะการ จํานวน 720,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000,100 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 330,252,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 2,009,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 115,000,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 118,000,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 9,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ภาษีสุรา จํานวน 13,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 24,000,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 520,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 48,423,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน โดยเทียบเคียงกับปีทีล่วงมา
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 186,758,200 บาท

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 186,758,200 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับการจัดสรรปีทีล่วงมา ดังนี

1. เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที
    และภารกิจถ่ายโอน  จํานวน  43,555,000  บาท
2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพ
    ผู้ป่วยเอดส์  จํานวน  816,000 บาท
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้าง
    หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
    จํานวน 86,204,400 บาท
4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการ
    ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
    จํานวน 17,908,800  บาท   
5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
    จํานวน  7,750,000 บาท
6. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
    จํานวน 16,766,000  บาท 
7. เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
    (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา) 
     จํานวน  3,521,100  บาท
8. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
    ของท้องถิน    จํานวน  292,400  บาท   
9. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
    แก่เด็กด้อยโอกาส    จํานวน  216,500  บาท 
10. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขึนพืนฐาน  
    จํานวน  963,100  บาท   
11. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน  
    (ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 
    จํานวน 20,000  บาท  
12. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    จํานวน 8,419,900  บาท  
13. เงินอุดหนุนสําหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     จํานวน  325,000  บาท
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ปี 2558 ปี 2559

1,508,311.92 1,765,800.00

330,403.21 390,000.00

330,403.21 390,000.00

580,359.99 633,120.00

3,823,446.77 4,165,560.00

6,572,925.10 7,344,480.00

4,636,240.63 4,989,947.67

264,799.99 254,400.00

264,799.99 294,900.00

512,250.00 590,150.00

2,210.00 860.00

3,844,095.17 4,640,075.06

124,370.00 350,470.00
9,648,765.78 11,120,802.73

16,221,690.88 18,465,282.73

0.00 5,000,000.00

3,625.00 5,437.50

19,900.00 20,000.00

152,250.00 148,950.00

93,379.00 118,665.00

269,154.00 5,293,052.50

654,912.81 741,454.36
6,300.00 1,315,151.93

968,348.40 0.00

1,247,375.75 0.00

0.00 0.00

อําเภอพระประแดง    จังหวัดสมุทรปราการ

เงินเดือนนายก/รองนายก       1,276,994 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก          261,702 

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายจริง

ปี 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน       5,157,709 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ
น

      4,398,840 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       6,727,112 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก          261,702 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

         527,874 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       2,823,759 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง          933,474 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา          597,160 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา            18,255 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน          343,965 

เงินประจําตําแหน่ง          291,600 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

    12,128,057 

ค่าเบี้ยประชุม               7,000 

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)     10,165,922 

รวมงบบุคลากร     16,893,034 

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       3,949,718 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            57,822 

รวมค่าตอบแทน     12,498,607 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ               6,800 

ค่าเช่าบ้าน          191,550 

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย            29,209 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมา
ชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ภายในประเทศ

         729,600 

โครงการจัดงานวันรัฐพิธี  0.00 

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ       1,271,341 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  

         107,378 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

0.00 155,484.39

2,341,085.00 651,590.00

15,481.50 0.00

8,861.50 24,494.90

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 43,800.00

0.00 0.00

0.00 675,038.90

0.00 0.00

0.00 43,800.00

0.00 21,800.00

210,361.50 180,490.00

403,376.56 424,954.60

5,856,103.02 4,278,059.08

829,124.57 774,539.76

69,480.00 0.00

296,946.00 294,898.00

5,500.00 0.00

40,458.50 11,919.00

106,541.76 93,223.67

13,624.00 0.00

341,588.00 299,978.00

0.00 0.00

1,703,262.83 1,474,558.43

2,896,772.28 2,722,483.45

89,112.43 75,911.74

142,533.53 91,862.83

317,785.00 330,082.00

213,760.32 252,253.02

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง          136,040 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติ
ดที่ผ่านการบําบัดเทศบาลเมืองลัดหลวง

           50,000 

โครงการฝึกอบรมการป้องกันการเฝ้าระวังให้กั
บเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 0.00 

โครงการทําความสะอาดคร้ังใหญ่ (Big 
Cleaning Day)

 0.00 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  0.00 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          189,975 

โครงการจัดงานวันเทศบาล            66,300 

โครงการสร้างจิตอาสาเอาชนะยาเสพติด  0.00 
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
อาสาสมัครผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 
ตาสัปปะรด)

         350,326 

โครงการฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
ในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง

           87,500 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  0.00 

โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างทางวิชาการและปฏิบัติง
านเฉพาะด้านสู่มืออาชีพ

 0.00 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมา
ชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

 0.00 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            11,650 

วัสดุงานบ้านงานครัว          312,123 

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน          610,141 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม          571,392 

รวมค่าใช้สอย       7,431,401 

วัสดุคอมพิวเตอร์          556,908 

วัสดุอ่ืน  0.00 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          166,135 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่               4,800 

วัสดุก่อสร้าง            48,248 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            20,670 

ค่าบริการโทรศัพท์          146,196 

ค่าบริการไปรษณีย์          288,996 

ค่าไฟฟ้า       2,777,298 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล            82,316 

รวมค่าวัสดุ       1,730,675 

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม          252,920 



วันที&พิมพ์ : 24/7/2560  0:55:17 หน้า : 3 /60

ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

3,659,963.56 3,472,593.04

11,488,483.41 14,518,263.05

22,898.00 28,000.00

118,556.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

38,000.00 0.00

0.00 0.00

15,900.00 0.00

0.00 0.00

0.00 3,700.00

195,354.00 31,700.00

0.00 0.00

0.00 0.00

195,354.00 31,700.00

27,905,528.29 33,015,245.78

1,739,205.16 1,930,680.32

111,100.00 121,200.00

61,600.00 112,200.00

1,050,381.28 1,178,950.95

15,000.00 118,402.41

2,977,286.44 3,461,433.68

2,977,286.44 3,461,433.68

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน   

รวมงบดําเนินงาน     25,208,409 

งบลงทุน

รวมค่าสาธารณูปโภค       3,547,726 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซี ซี  0.00 

จัดซื้อเคร่ืองทําลายเอกสาร  0.00 

จัดซื้อตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ  0.00 

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ            33,000 

จัดซื้อโพเดียม แบบขาแสตนเลส  0.00 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  0.00 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   

จัดดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 
40 นิ้ว

 0.00 

ครุภัณฑ์การเกษตร   

จัดซื้อเคร่ืองปั้มนํ้าไดโว่  0.00 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานทะเบียนราษฎ
ร

0.00

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

 0.00 

รวมค่าครุภัณฑ์          155,792 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน       2,566,316 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน          155,792 

รวมงานบริหารทั่วไป     42,257,235 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)       3,973,283 

รวมงบบุคลากร       3,973,283 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          830,010 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง          370,967 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน          138,790 

เงินประจําตําแหน่ง            67,200 

งบดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์          122,792 
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

21,100.00 0.00

129,600.00 124,800.00

3,740.00 1,750.00

154,440.00 126,550.00

960,746.99 1,050,561.97

258,465.00 45,300.00

140,153.52 75,885.00

148,396.61 311,111.41

1,507,762.12 1,482,858.38

178,243.82 88,050.30

27,060.00 79,800.00

15,660.00 14,070.00

795.00 3,230.00

35,134.73 27,751.18

4,970.00 4,030.00

12,740.00 8,400.00

394,649.00 208,225.00

7,200.00 0.00

676,452.55 433,556.48

0.00 0.00
0.00 0.00

2,338,654.67 2,042,964.86

5,315,941.11 5,504,398.54

3,500,025.67 4,008,833.94
94,571.81 150,759.20
86,064.51 180,000.00

803,650.00 950,260.00
0.00 0.00

1,669,789.60 2,137,299.99

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            34,572 

รวมค่าตอบแทน          251,949 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            31,600 

ค่าเช่าบ้าน          147,600 

ค่าตอบแทน

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล          122,843 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม          619,124 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

           26,115 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            69,150 

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       1,766,865 

วัสดุงานบ้านงานครัว               9,750 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            17,720 

วัสดุสํานักงาน          234,622 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            42,840 

รวมค่าใช้สอย       2,604,097 

ค่าวัสดุ   

วัสดุสํารวจ  0.00 

รวมค่าวัสดุ          565,928 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            29,598 

วัสดุคอมพิวเตอร์          191,095 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            36,223 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               2,610 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ       8,166,491 

งานบริหารงานคลัง

รวมค่าสาธารณูปโภค                     -   

รวมงบดําเนินงาน       3,421,974 

ค่าสาธารณูปโภค   

ค่าไฟฟ้า  0.00 

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์ 771234

เงินประจําตําแหน่ง            67,200 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา          777,840 

เงินเดือนพนักงาน       3,887,213 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน            97,551 

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา            15,960 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       1,222,105 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล            38,177 

วัสดุก่อสร้าง               1,470 

งบลงทุน
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

0.00 194,931.00
6,154,101.59 7,622,084.13

6,154,101.59 7,622,084.13

13,750.00 48,600.00
99,000.00 108,000.00
59,045.00 55,710.00

171,795.00 212,310.00

20,738.60 34,531.10

              502,800.00 81,180.00

              106,175.00 103,201.34

188,718.78 104,448.00
818,432.38 323,360.44

396,967.82 328,587.51
3,500.00 2,460.00

32,184.00 19,992.00
16,803.97 1,775.00

112,847.63 89,439.54
311,360.00 249,980.00

0.00 0.00
873,663.42 692,234.05

1,863,890.80 1,227,904.49

56,710.00 0.00
0.00 29,000.00
0.00 27,000.00

0.00 23,000.00

0.00 57,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

รวมงบบุคลากร       6,663,078 

งบดําเนินงาน  

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง          595,209 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)       6,663,078 

รวมค่าตอบแทน          189,800 

ค่าใช้สอย   

ค่าเช่าบ้าน          125,850 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            49,450 

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            14,500 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม            91,319 
รวมค่าใช้สอย          834,958 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            39,868 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
และปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนมาชําระภาษีเพ่ือ
พัฒนาท้องถ่ิน

         143,801 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ          559,970 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            19,350 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          119,740 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               2,280 
วัสดุงานบ้านงานครัว            34,226 

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน          269,407 

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ          660,042 

รวมงบดําเนินงาน       1,684,800 

วัสดุคอมพิวเตอร์          215,039 
วัสดุอ่ืน  0.00 

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 
15,000 บีทียู

0.00

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 
50,000 บีทียู

0.00

เคร่ืองทําลายเอกสาร 0.00
เคร่ืองโทรสาร 0.00

ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ            56,710 

ซื้อตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก 0.00

ทําโครงติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 0.00

จัดซื้อตู้เหล็กบานเล่ือน 0.00

ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 0.00

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 0.00

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บบัตร 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 0.00
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

0.00 0.00

0.00 202,000.00

0.00 19,000.00

56,710.00 357,000.00

56,710.00 357,000.00

0.00 2,450,000.00
0.00 2,450,000.00

0.00 2,450,000.00

8,074,702.39 11,656,988.62

41,296,171.79 50,176,632.94

383,956.77 522,997.96
0.00 0.00
0.00 0.00

1,767,205.00 1,809,220.00
3,790.00 0.00

2,066,283.84 2,049,676.35
0.00 227,740.00

4,221,235.61 4,609,634.31

4,221,235.61 4,609,634.31

102,800.00 0.00
27,174.00 25,790.00

129,974.00 25,790.00

9,513.60 0.00

30,300.00 0.00

99,000.00 24,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

55,000.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน            63,558 

จัดซื้อกล้องบันทึกภาพ ระบบดิจิตอล 0.00

รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน 0.00

รวมงบลงทุน          120,268 

งบรายจ่ายอ่ืน

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด 
เลเซอร์/ชนิด LED สี

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์          120,268 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

รวมงานบริหารงานคลัง       8,467,964 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป     58,891,690 

รวมรายจ่ายอ่ืน 0.00

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00

เงินประจําตําแหน่ง  0.00 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา       1,597,230 

เงินเดือนพนักงาน          293,242 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  0.00 

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร       4,273,957 

งบดําเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง          876,693 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)       4,273,957 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา            38,670 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       1,468,122 

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ                  663 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               8,879 

รวมค่าตอบแทน          158,538 

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            87,600 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล            62,059 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               2,320 

โครงการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ป
ระกอบการค้าขายบนทางเท้าและพ้ืนที่สาธารณ
ะ

 0.00 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และศึกษาดู
งานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทศกิจแล
ะอํานวยความสะดวกด้านการจราจร

           29,815 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

         110,041 

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและศิลปะการป้อ
งกันตัว

 0.00 

โครงการชุมชนปลอดภัยร่วมใจเฝ้าระวัง  0.00 

โครงการชุมชนปลอดภัยร่วมใจเฝ้าระวังและแจ้
งข่าว

 0.00 
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

0.00 17,800.00

0.00 0.00

0.00 68,850.00

35,802.74 803,719.98

229,616.34 914,369.98

29,612.22 13,479.86

0.00 0.00

0.00 0.00

435.00 8,550.60

84,158.06 60,536.59

0.00 22,737.50

95,480.00 67,780.00

0.00 0.00

209,685.28 173,084.55

118,502.38 113,481.35

118,502.38 113,481.35

687,778.00 1,226,725.88

0.00 28,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 950,000.00

0.00 4,500,000.00

0.00 14,000.00

0.00 0.00
0.00 7,300.00

0.00 5,499,300.00

โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึกด้านความมีนํ้าใ
จในการใช้รถใช้ถนน

 0.00 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และศึกษาดู
งานที่เก่ียวข้อง 
กับการปฏิบัติงานด้านเทศกิจและอํานวยความส
ะดวกด้านการจราจร

 0.00 

โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปั
ญหาการจราจรและการจัดระเบียบการค้าขายข
องชุมชน

 0.00 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  0.00 

วัสดุก่อสร้าง  0.00 

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน            16,776 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม          119,385 

รวมค่าใช้สอย          262,224 

วัสดุอ่ืน  0.00 

รวมค่าวัสดุ          127,000 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย  0.00 

วัสดุคอมพิวเตอร์            19,720 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               2,620 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            87,884 

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00

รวมงบดําเนินงาน          547,762 

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและปรับปรุงขยาย
ขนาดห้องควบคุมกล้องวงจรปิด(cctv)

0.00

ซื้อกล้องวงจรปิด  CCTV 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมและการเ
พ่ิมประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดในเขตเทศบ
าล

0.00

ครุภัณฑ์สํานักงาน
เคร่ืองปรับอากาศ 0.00

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0.00
ซื้อเคร่ืองพิมพ์ 0.00

ซื้อเคร่ืองทํานํ้าเย็น 0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV  ไม่น้อยกว่า 90 จุด 0.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       2,065,000 

รวมค่าครุภัณฑ์            75,000 

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์            75,000 
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

20,000.00 0.00

54,000.00 0.00

74,000.00 0.00

74,000.00 5,499,300.00

4,983,013.61 11,335,660.19

397,932.24 299,332.33
0.00 0.00

1,183,630.00 1,400,780.00
0.00 0.00

4,713,831.27 5,851,739.33
183,130.00 603,333.00

6,478,523.51 8,155,184.66

6,478,523.51 8,155,184.66

425,400.00 0.00

0.00 0.00
15,000.00 4,500.00

5,700.00 20,500.00
446,100.00 25,000.00

0.00 0.00

55,115.20 0.00

172,071.00 0.00

0.00 7,000.00

38,249.00 20,224.30

14,700.00 4,880.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 129,362.15

0.00 0.00

โครงการติดตั้งป้ายเหล็ก ประชาสัมพันธ์ 
การตั้งวางกองวัสดุส่ิงของ 
บนทางเดินเท้าตลอดแนวถนนนครเขื่อนขันธ์  
ตําบลบางพ่ึง

0.00

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง       2,065,000 

โครงการติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ 
ประกาศจุดผ่อนผัน

0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน          713,895 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน       2,140,000 

รวมงานเทศกิจ       6,961,719 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง       1,155,316 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)       6,091,398 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา            13,470 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       3,057,712 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน            33,015 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา       1,117,990 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            37,600 
ค่าเช่าบ้าน            18,000 

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

         537,800 

รวมงบบุคลากร       6,091,398 

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  

ค่าใช้สอย   

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ            95,460 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  790 
รวมค่าตอบแทน          594,190 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทัศนศึ
กษาดูงานพนักงานดับเพลิง

         146,250 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  0.00 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านอัคคีภัยแก่เยาว
ชน

           56,520 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทัศนศึ
กษาดูงานพนักงานดับเพลิง

 0.00 

โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยแก่สถานประกอ
บการ

 0.00 

โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ  0.00 

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย 
หรือ "มิสเตอร์เตือนภัย"

 0.00 

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในชุมชน

 0.00 

โครงการประชุมสัมมนา อปพร. ประจําเดือน            22,500 



วันที&พิมพ์ : 24/7/2560  0:55:17 หน้า : 9 /60
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รายจ่ายจริง

ปี 2557

680,459.60 559,232.60

44,939.40 278,314.70

0.00 0.00

0.00 430,232.60

488,338.00 1,712,261.00

1,493,872.20 3,141,507.35

38,725.28 0.00

0.00 0.00

43,740.00 0.00

0.00 0.00

123,520.00 91,346.00

443,817.70 390,121.62

149,600.00 148,000.00

0.00 0.00

99,000.00 392,000.00

49,500.00 33,022.90

288,000.00 296,250.00

414,500.00 565,900.00

1,650,402.98 1,916,640.52

333,084.00 311,952.13
24,245.53 24,017.46

6,246.66 5,283.66
363,576.19 341,253.25

3,953,951.37 5,424,401.12

249,000.00 0.00

96,000.00 96,000.00

0.00 335,000.00

1,995,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม          412,535 

รวมค่าใช้สอย       1,770,514 

โครงการอบรมสาธิตการใช้เคร่ืองดับเพลิงและ
แก๊สหุงต้มแก่เยาวชนและประชาชน

 0.00 

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื
อน (อปพร.)

         626,689 

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่
ายพลเรือน (อปพร.)

         365,800 

โครงการอบรมสาธิต 
การใช้เคร่ืองดับเพลิงและก๊าสหุงต้ม

           44,760 

วัสดุก่อสร้าง  0.00 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          102,550 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  0.00 

วัสดุงานบ้านงานครัว  0.00 

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน          188,328 

วัสดุคอมพิวเตอร์            46,352 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง  0.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            45,000 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย          248,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          501,043 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            47,600 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล            25,865 
ค่าบริการโทรศัพท์               9,328 

ค่าสาธารณูปโภค   

ค่าไฟฟ้า          345,109 

วัสดุอ่ืน            82,600 

รวมค่าวัสดุ       1,261,473 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเคร่ืองอัดอากาศชนิดนํ้ามัน  0.00 

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค          380,302 

รวมงบดําเนินงาน       4,006,479 

จัดซื้อหน้ากากกันสารพิษ แบบคางหมู  0.00 

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง   

จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบสีแดง ชนิด LED  0.00 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   

ค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้าแบบพญานาค  0.00 

ค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้าแบบหาบหาม  0.00 

 ซื้อเคร่ืองสูบนํ้าแบบหาบหาม  0.00 
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ปี 2557

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 1,800,000.00

90,000.00 90,000.00

2,430,000.00 2,321,000.00

2,430,000.00 2,321,000.00

1,540,800.00 0.00
1,540,800.00 0.00

1,540,800.00 0.00

14,403,274.88 15,900,585.78

19,386,288.49 27,236,245.97

1,764,453.65 1,072,714.00
75,818.36 67,200.00
67,200.00 67,200.00

100,800.00 5,600.00
3,899,291.61 3,829,922.78

16,500.00 307,643.00
5,924,063.62 5,350,279.78

5,924,063.62 5,350,279.78

0.00 0.00
27,000.00 43,200.00

0.00 0.00
27,000.00 43,200.00

0.00 0.00

84,900.00 113,217.00
98,300.25 167,989.88

183,200.25 281,206.88

24,577.80 36,358.60

14,040.00 0.00

36,512.00 49,000.00

จัดซื้อเคร่ืองขยายฟองโฟม  0.00 

จัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้าแบบทุนลอยชนิดดับเพลิง  0.00 

รวมค่าครุภัณฑ์       6,132,500 

รวมงบลงทุน       6,432,500 

จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง เคล่ือนที่เร็ว  0.00 

จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง แบบด้ามปืน  0.00 

จัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้าแบบทุนลอยชนิดลําเลียงนํ้า  0.00 

จัดซื้อชุดดูดนํ้ายาโฟม (Foam Eductor)  0.00 

รวมงบเงินอุดหนุน          900,000 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     17,430,377 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์          900,000 
รวมเงินอุดหนุน          900,000 

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน       1,745,769 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน     24,392,096 

แผนงานการศึกษา

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง       1,572,571 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)       6,478,350 

เงินวิทยฐานะ  0.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       3,026,670 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน            71,740 
เงินประจําตําแหน่ง            61,600 

ค่าเช่าบ้าน            36,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               1,600 

ค่าตอบแทน   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  0.00 

รวมงบบุคลากร       6,478,350 

งบดําเนินงาน   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          143,525 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ          135,000 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  

รวมค่าตอบแทน            37,600 

ค่าใช้สอย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               4,755 

วัสดุงานบ้านงานครัว            19,590 

ค่าวัสดุ   

วัสดุสํานักงาน            38,687 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม            76,698 
รวมค่าใช้สอย          355,223 

ค่าครุภัณฑ์       6,132,500 

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง          300,000 
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

91,925.00 29,500.00

90.00 12,850.00

25,214.41 19,121.43

0.00 0.00

39,650.00 95,200.00

232,009.21 242,030.03

442,209.46 566,436.91

0.00 0.00

298,800.00 0.00

298,800.00 0.00

0.00 3,644,000.00

0.00 438,000.00

0.00 63,000,000.00

0.00 329,000.00

0.00 2,863,000.00

0.00 70,274,000.00

298,800.00 70,274,000.00

0.00 3,892,175.97

0.00 3,892,175.97

0.00 3,892,175.97

6,665,073.08 80,082,892.66

0.00 0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์            27,100 

รวมค่าวัสดุ          186,333 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            55,604 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  0.00 

วัสดุก่อสร้าง            40,387 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                  210 

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน  0.00 

ครุภัณฑ์กีฬา   

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน   

รวมงบดําเนินงาน          579,156 

งบลงทุน

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

- จัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ้ง          445,000 

รวมค่าครุภัณฑ์          558,420 

ค่าครุภัณฑ์          113,420 

โครงการปรับปรุงลานอาคารอเนกประสงค์ 
หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 
ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป ีตําบลบางจาก

 0.00 

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  0.00 

โครงการก่อสร้างศูนย์นันทนาการและ 
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน ์(ใต้สะพานวงแหวน 
กาญจนาภิเษก) หมู่ที่ 8 ตําบลบางครุ

 0.00 

โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ 
ภายในอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 
ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป ีตําบลบางจาก

 0.00 

โครงการก่อสร้างลานกีฬาภายในสวนสาธารณะ 
เทศบาลเมืองลัดหลวง เฉลิมพระเกียรติ 
ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป ีตําบลบางจาก

 0.00 

โครงการก่อสร้างลู่ว่ิงภายในสวนสาธารณะ 
เทศบาลเมืองลัดหลวง เฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป ีตําบลบางจาก

 0.00 

รวมเงินอุดหนุน  0.00 

รวมงบเงินอุดหนุน  0.00 

เงินอุดหนุน   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  0.00 

รวมงบลงทุน          558,420 

งบเงินอุดหนุน   

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ               2,729 

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       7,615,926 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา



วันที&พิมพ์ : 24/7/2560  0:55:17 หน้า : 12 /60

ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

84,594.46 0.00

14,141.84 0.00

7,500.00 0.00

36,000.00 0.00

355,608.75 0.00

39,260.00 0.00

13,769.83 9,207.35

7,717.91 9,902.85

1,412.40 719.04

399,590.82 697,140.00

0.00 4,500.00

0.00 86,044.57

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 5,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

16,662,462.60 0.00

0.00 21,460.00

112,157.40 214,000.00

17,734,216.01 1,047,973.81

108,119.22 80,000.00

4,920.00 0.00

149,540.00 90,000.00

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ               5,000 

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ               7,118 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง            14,900 

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการ
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1(บางครุ 
อุปการราษฎร์)

           11,440 

โครงการเปิดบ้านวิชาการการแสดงผลงานโรงเ
รียนเทศบาล 1 (บางครุ อุปการราษฎร์)

 0.00 

โครงการเด็กไทยเรียนรู้สร้างความเข้มแข็งสู่อา
เซียน ปี 2558

 0.00 

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บางครุ อุปการราษฎร์ )

           34,835 

โครงการสอนภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเทศบาล 1  (บางครุ อุปการราษฎร์)

           90,000 

โครงการเปิดบ้านวิชาการการแสดงผลงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบา
ล

           49,664 

โครงการฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือการพัฒนาสู่อา
เซียน

         296,809 

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง  0.00 

โครงการเปิดบ้านวิชาการ การแสดงผลงาน 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

 0.00 

โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู            22,250 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ          324,200 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึ
กษา

 0.00 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทา
งการศึกษา

 0.00 

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการ
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1  (บางครุ 
อุปการราษฎร์)

 0.00 

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  0.00 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุค
ลากรทางการศึกษา

 0.00 

โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการ
ศึกษา รร.ท 1

 0.00 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               9,900 

วัสดุงานบ้านงานครัว          146,731 

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน          124,108 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม          160,935 

รวมค่าใช้สอย       1,019,880 
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

6,880,977.19 6,779,232.74

1,337.50 770.40

39,850.00 36,600.00

118,637.00 168,664.00

7,303,380.91 7,155,267.14

258,254.25 269,056.69

43,806.41 95,417.83

6,076.53 2,806.78

308,137.19 367,281.30

25,345,734.11 8,570,522.25

57,750.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 13,400.00

57,750.00 13,400.00

0.00 0.00

0.00 0.00

57,750.00 13,400.00

25,403,484.11 8,583,922.25

32,068,557.19 88,666,814.91

1,261,040.00 1,086,520.00

61,600.00 22,400.00

61,600.00 35,900.00

รวมค่าวัสดุ       1,917,692 

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์            38,810 

วัสดุการศึกษา          192,444 

ค่าอาหารเสริม (นม)          403,131 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  0.00 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน       1,002,568 

รวมงบดําเนินงาน       3,177,772 

งบลงทุน

ค่าบริการโทรศัพท์               7,190 

รวมค่าสาธารณูปโภค          240,200 

ค่าไฟฟ้า          199,358 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล            33,652 

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 0.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ีนั่ง 0.00

จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี 0.00

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการเปล่ียนวัสดุมุงหลังคาและฝ้าเพดาน 
โรงเรียนเทศบาล 2 หมู่ที่ 9 ตําบลบางจาก 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 0.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

จัดซื้อเคร่ืองทํานํ้าเย็น 0.00

จัดซื้อตู้เย็น 0.00

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       3,177,772 

รวมแผนงานการศึกษา     10,793,698 

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  0.00 

รวมงบลงทุน  0.00 

เงินประจําตําแหน่ง            67,200 

เงินเดือนพนักงาน       1,508,268 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน            77,028 

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

1,835,435.00 2,164,420.00

19,342.00 10,034.00

19,304,184.67 21,016,338.39

563,838.00 2,486,764.00

23,107,039.67 26,822,376.39

23,107,039.67 26,822,376.39

1,863,000.00 1,719,000.00
77,000.00 52,000.00
35,092.00 18,740.00

1,975,092.00 1,789,740.00

17,776,614.26 18,556,205.03

1,455,640.00 1,322,360.00

235,615.00 219,119.80

0.00 2,400.00

19,467,869.26 20,100,084.83

99,243.88 79,541.74

8,820.00 9,696.00

345,730.00 493,120.00

17,729.00 1,825.00

1,064,148.90 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

158,000.00 147,740.00

148,250.00 147,900.00

1,841,921.78 879,822.74

3,353.30 2,164.07

22,031.28 26,141.52

25,384.58 28,305.59

23,310,267.62 22,797,953.16

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา       1,700,251 

รวมงบบุคลากร     26,139,060 

งบดําเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง       7,622,225 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)     26,139,060 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา            61,062 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     15,103,026 

รวมค่าตอบแทน       2,071,321 

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน            84,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            34,083 

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       1,886,100 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรงานรักษ
าความสะอาด

         285,022 

      1,293,110 

วัสดุก่อสร้าง            63,399 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ     16,047,758 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            14,495 

วัสดุงานบ้านงานครัว          497,446 

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน            78,352 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม       2,785,970 

รวมค่าใช้สอย     20,411,859 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย          196,300 

วัสดุคอมพิวเตอร์          142,530 

วัสดุการเกษตร            19,776 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่               7,950 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       1,424,637 

รวมค่าสาธารณูปโภค            26,223 

รวมงบดําเนินงาน     31,610,339 

ค่าไฟฟ้า               6,802 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล            19,421 

รวมค่าวัสดุ       9,100,935 

ค่าสาธารณูปโภค   

ครุภัณฑ์สํานักงาน   

งบลงทุน   

ค่าครุภัณฑ์   

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล            67,138 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       6,639,950 

วัสดุอ่ืน            16,100 



วันที&พิมพ์ : 24/7/2560  0:55:17 หน้า : 15 /60

ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

29,960.00 0.00

29,960.00 0.00

29,960.00 0.00

46,447,267.29 49,620,329.55

39,405.00 0.00

35,200.00 0.00

112,124.88 0.00

69,000.00 0.00

6,200.00 11,100.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 36,079.17

0.00 0.00

0.00 45,449.40

              936,075.00 953,563.60

0.00 0.00

0.00 0.00

251,720.25 43,200.00

0.00 0.00

0.00 0.00

23,987.90 27,199.20

0.00 6,000.00

3,658,674.39 2,877,530.40

5,132,387.42 4,000,121.77

รวมค่าครุภัณฑ์            43,228 

รวมงบลงทุน            43,228 

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ            27,820 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

           46,209 

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข     57,792,627 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

โครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดในกลุ่มเส่ียง  0.00 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล
ฝอย

         134,783 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
คุมกําเนิดสุนัขและแมว

 0.00 

โครงการกระชับมิตรขจัดมลพิษส่ิงแวดล้อม  0.00 

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดแม่นํ้าลําคล
องสาธารณะ

 0.00 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแ
วดล้อม

 0.00 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุ
ขและบุคลากรสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองลั
ดหลวง

      1,132,305 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะ  0.00 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  0.00 

โครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดและป้องกันโ
รคเอดส์ในกลุ่มเส่ียง

 0.00 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
บริการเชิงรุกสู่ชุมชน

 0.00 

โครงการหน้าบ้านน่ามอง          109,122 

โครงการอบรมผู้ประกอบการสุขาภิบาลอาหาร            73,177 

โครงการร่วมฟ้ืนคืนนํ้าใส 
ร่วมใจอนุรักษ์คูคลอง

              7,500 

โครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  0.00 

โครงการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธร
รมชาติ และส่ิงแวดล้อม

 0.00 

โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล
อาหาร

 0.00 

รวมค่าใช้สอย       1,564,068 

โครงการอบรมสัมนาผู้ประกอบการ  0.00 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม               1,200 

ค่าครุภัณฑ์            15,408 

โครงการประชุมชมรมลัดหลวงรักษ์ส่ิงแวดล้อม            59,772 
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

9,330.00 0.00

0.00 1,048,197.90

6,300,949.63 5,519,728.73

11,818.22 37,500.00

0.00 68,000.00

6,322,097.85 6,673,426.63

11,454,485.27 10,673,548.40

0.00 0.00

0.00 0.00

245,000.00 0.00

100,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 17,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

94,999.95 0.00

375,000.00 0.00

35,000.00 0.00

849,999.95 17,000.00

849,999.95 17,000.00

315,000.00 0.00

315,000.00 0.00

315,000.00 0.00

12,619,485.22 10,690,548.40

วัสดุสํานักงาน  0.00 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       1,424,637 

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน       3,410,700 

งบลงทุน

วัสดุอ่ืน  0.00 

รวมค่าวัสดุ       1,846,632 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            32,443 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์          389,552 

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเคร่ืองย่อยเศษวัสดุและก่ิงไม้ 0.00

จัดซื้อเคร่ืองยนต์พร้อมหาง พร้อมแฮนด์ขับ 0.00

จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส 0.00

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็นขยะ ชนิด 2 ล้อ 0.00

จัดซื้อเคร่ืองพ่นนํ้ายา 0.00

จัดซื้อเคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง 0.00

จัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ 0.00

จัดซื้อเคร่ืองปั้มนํ้าอัดฉีดล้างรถยนต์ 0.00

จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00

จัดซื้อถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ใส่ขยะ 0.00

เปลตักอลูมิเนียม 0.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ถังออกซิเจนอลูมิเนียมและกระเป๋าสะพายระดับ
การแพทย์ฉุกเฉิน

0.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00

รวมงบลงทุน 0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเคร่ืองปั้มลม 0.00

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน          550,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน       3,960,700 

เงินอุดหนุนเอกชน          550,000 

รวมเงินอุดหนุน          550,000 
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

0.00 0.00

0.00 0.00

4,964.80 12,300.00

3,700.00 4,800.00

7,896.00 0.00

453,724.87 344,214.50

470,285.67 361,314.50

37,042.34 40,657.89

909.60 709.73

1,723.77 1,425.24

39,675.71 42,792.86

509,961.38 404,107.36

0.00 0.00

0.00 0.00

1,835,000.00 0.00

1,835,000.00 0.00

1,835,000.00 0.00

2,344,961.38 404,107.36

61,411,713.89 60,714,985.31

455,703.10 0.00

0.00 11,700.00

งบดําเนินงาน

วัสดุสํานักงาน               4,999 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               4,000 

รวมค่าใช้สอย               8,800 

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม               8,800 

ค่าไฟฟ้า            44,155 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล                  960 

รวมค่าวัสดุ          353,892 

ค่าสาธารณูปโภค   

วัสดุงานบ้านงานครัว               2,470 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์          342,423 

ค่าครุภัณฑ์   

ครุภัณฑ์สํานักงาน   

รวมงบดําเนินงาน          409,290 

งบลงทุน   

ค่าบริการโทรศัพท์               1,484 

รวมค่าสาธารณูปโภค            46,599 

รวมค่าครุภัณฑ์  0.00 

รวมงบลงทุน  0.00 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   

ค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)  0.00 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 
ไม่น้อยกว่า  50,000 บีทียู

 0.00 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู

 0.00 

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคมสงเคราะห์   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข          409,290 

รวมแผนงานสาธารณสุข     62,162,616 

โครงการมอบกายอุปกรณ์สําหรับคนพิการ 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล

 0.00 

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ  0.00 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

         700,000 

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ          203,767 
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

0.00 0.00

3222763.29 3,147,052.51

0.00 0.00

3,678,466.39 3,158,752.51

3,678,466.39 3,158,752.51

3,678,466.39 3,158,752.51

3,678,466.39 3,158,752.51

812,040.00 1,223,860.00
61,600.00 67,200.00
61,600.00 80,700.00

136,800.00 143,750.00
13,785.00 17,560.00

459,189.35 576,900.00
36,000.00 53,640.00

1,581,014.35 2,163,610.00

1,581,014.35 2,163,610.00

29,820.00 33,236.00
0.00 0.00

9,973.75 24,650.00
39,793.75 57,886.00

0.00 24,000.00

99,000.00 0.00
76,247.63 160,177.28

175,247.63 184,177.28

133,706.09 168,359.81
6,058.00 19,492.00
4,279.00 17,070.00

67,047.96 40,334.57
0.00 0.00

145,205.00 199,160.00
0.00 0.00

356,296.05 444,416.38

571,337.43 686,479.66

15,980.00 0.00
15,980.00 0.00

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศน
ศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษา
ฯ

      2,305,843 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์       3,209,610 

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบดําเนินงาน       3,209,610 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       3,209,610 

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมก
รณีฉุกเฉิน

 0.00 

รวมค่าใช้สอย       3,209,610 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน            71,942 
เงินประจําตําแหน่ง            67,200 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน          827,314 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)       1,617,336 

รวมงบบุคลากร       1,617,336 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          429,760 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง            96,500 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา          106,620 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา            18,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               8,304 
รวมค่าตอบแทน            41,894 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์            33,590 
ค่าเช่าบ้าน  0.00 

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม            11,503 
รวมค่าใช้สอย            11,503 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  0.00 

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  0.00 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            65,942 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  0.00 

วัสดุงานบ้านงานครัว            14,269 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               4,125 

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน          154,316 

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ          336,242 

รวมงบดําเนินงาน          389,639 

วัสดุคอมพิวเตอร์            97,590 
วัสดุอ่ืน  0.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00



วันที&พิมพ์ : 24/7/2560  0:55:17 หน้า : 19 /60

ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

15,980.00 0.00

2,168,331.78 2,850,089.66

1,535,219.30 1,382,740.00
22,600.00 0.00
22,600.00 0.00

1,258,340.00 1,469,350.00
25,390.00 26,640.00

3,594,903.20 3,871,101.92
18,000.00 410,478.00
83,800.50 0.00

6,560,853.00 7,160,309.92

6,560,853.00 7,160,309.92

15,000.00 9,000.00
33,000.00 36,000.00
64,581.00 49,540.00

112,581.00 94,540.00

126,850.00 139,200.00

1,600.00 800.00
919,996.45 62,208.00

1,048,446.45 202,208.00

705,920.60 408,660.95
1,725,661.63 1,720,064.41

83,139.00 147,560.00
219,686.60 196,522.93

0.00 0.00
14,720.00 39,340.00

2,749,127.83 2,512,148.29

1,669,048.48 1,583,797.73
226,207.41 358,300.33

1,284.00 1,147.56
1,896,539.89 1,943,245.62

5,806,695.17 4,752,141.91

420,000.00 0.00

30,000.00 0.00

0.00 563,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน       2,006,975 

งานไฟฟ้าถนน

รวมงบลงทุน 0.00

เงินประจําตําแหน่ง            67,200 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา       1,153,095 

เงินเดือนพนักงาน       2,097,705 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน            70,455 

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)       7,646,718 

รวมงบบุคลากร       7,646,718 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง       1,467,230 
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน  0.00 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา            51,786 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       2,739,247 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            44,707 
รวมค่าตอบแทน          127,759 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            24,600 
ค่าเช่าบ้าน            58,452 

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม       1,387,549 
รวมค่าใช้สอย       1,592,549 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               6,000 

ค่าใช้สอย   

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ          199,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          278,267 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                  963 

วัสดุก่อสร้าง       2,273,073 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            70,213 

ค่าวัสดุ   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       1,160,306 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล          652,545 
ค่าบริการโทรศัพท์               1,441 

ค่าสาธารณูปโภค   

ค่าไฟฟ้า       1,569,431 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย            44,430 
รวมค่าวัสดุ       3,827,252 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อรถบดส่ันสะเทือนชนิดเดินตาม 0.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์       1,515,800 

รวมค่าสาธารณูปโภค       2,223,417 

รวมงบดําเนินงาน       7,770,977 

จัดซื้อเคร่ืองทดสอบหาค่ากําลังต้านทานของคอ
นกรีต

0.00

จัดซื้อเคร่ืองอัดลม แบบสกรูชนิดนํ้ามันดีเซล 0.00
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

0.00 1,495,000.00

0.00 36,000.00

24,500.00 0.00

14,500.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 6,500.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 8,500.00

489,000.00 2,109,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 1,795,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 10,900,000.00

0.00 0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ พร้อมหัวเจาะ 
และรถลากจูง (เทรเลอร)์

0.00

จัดซื้อเล่ือยตั้งโต๊ะ 0.00

จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ 0.00

จัดซื้อเล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ 0.00

จัดซื้อเคร่ืองเชื่อม MMA ระบบ Converter 0.00

จัดซื้อเคร่ืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 0.00

จัดซื้อเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง       5,018,000 

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
ซึ่งเป็นการติดตั้งคร้ังแรกในอาคารหรือสถานที่ราชกา
รพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

จัดซื้อสว่านโรตาร่ี 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์       1,515,800 

จัดซื้อสว่านไขควงไฟฟ้าไร้สาย 0.00

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 0.00

โครงการก่อสร้างเขื่อน กันดิน ค.ส.ล. 
ริมสองฝั่งคลองกลาง 
พร้อมสะพานทางเดินเท้าและราวกันตกจากถน
นสุขสวัสดิ์ ซอย 39 ถึงสะพานข้างคลองแขก 
ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการก่อสร้างเขื่อน กันดิน ค.ส.ล. 
ริมสองฝั่งคลองจากคลองแขก (สะพานกูโบ) 
ถึงคลองกลาง (โรงแก้ว) หมู่ที่ 15 ตําบลบางพ่ึง

0.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขอบคันหินป้องกันการกัดเซา
ะริมตล่ิงและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
เทศบาลเมืองลัดหลวง 
เฉลิมพระเกียรติ ฯ

0.00

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประ
ตูระบายนํ้า คลองตายวง ตําบลบางจาก

0.00

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประ
ตูระบายนํ้าคลองบางจาก ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองครุ 
จากบริเวณโรงเรียนสายอนุสรณ์ 
ถึงบริเวณแยกคลองครุ ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
ริมสองฝั่งคลอง จากคลองกลาง (โรงแก้ว) 
ถึงถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 39 หมู่ที่ 15 
ตําบลบางพ่ึง

0.00
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 8,140,000.00

0.00 38,400,000.00

0.00 20,110,000.00

0.00 45,060,000.00

0.00 0.00

0.00 26,303,200.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
ริมสองฝั่งคลองครุ 
พร้อมราวเหล็กกันตกริมสะพานทางเดินเท้า 
จาก ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 70 หมู่ที่ 13 ถึง 
บริเวณคลองแยกจากถนน สุขสวัสดิ์ 70 ซอย 7 
(ซอยดิเรก) หมู่ที่ 12 ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
ริมสองฝั่งคลองตาโสม(จากถนนสุขสวัสดิ์ 
ถึงสะพานข้ามคลอง) หมู่ที่ 4 ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
ริมสองฝั่งคลอง แยกจากคลองบางพ่ึง หมู่ที่ 13 
ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
ริมสองฝั่งคลองครุ จากถนนสุขสวัสดิ์ 70 
ถึงถนนสุขสวัสดิ์ 70 ซอย 14 หมู่ที่ 13 
ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. 
ริมสองฝั่งคลองบางจาก จากถนนสุขสวัสดิ์ 78 
ซอย 6 (สะพานปลา) ไปทางถนนสุขสวัสดิ์ 78 
ซอย 20 (สะพานข้างแฟลตสยาม) 
ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างคันกันนํ้า (เสาเข็มดินซีเมนต์) 
พร้อมระบบระบายนํ้า 
บริเวณเขื่อนประตูนํ้าคลองลัดหลวง หมู่ที่ 3 
ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
ริมสองฝั่งคลองหลอดหลวง 
จากคลองบางจาก ถึงคลองท่าเกวียน หมู่ที่ 7 
ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน 
ค.ส.ล.ริมสองฝั่งคลอง จากคลองแยกจากถนน
สุขสวัสดิ์ ซอย 78 ถึง คลองท่าเกวียน หมู่ที่ 8 
ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
ริมสองฝั่งคลองพ่อปู่ จากคลองรางใหญ่ 
ผ่านถนนสุขสวัสดิ์ 70 ไปคลองขุดเจ้าเมือง 
ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 
ริมสองฝั่งคลองเพลง จากซอย
พระราชวีริยาภรณ์ ซอย 12 
ถึงบริเวณหลังวัดไพชยนต์ ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยแยกจากถนนสุขสวัสดิ์ 78 
ซอย 19 ถึงสุดเขตเทศบาล ฯ หมู่ที่ 6 
ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ 
78 ซอย 21 หมู่ที่ 6 ตําบลบางจาก

0.00
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 3,440,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 196,000.00

โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายนํ้า 
ค.ส.ล. ซอยตรงข้าม
ถนนสุขสวัสดิ์ 70 ซอย 18 หมู่ที่ 3 
ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายนํ้า 
ค.ส.ล. ซอยแยกเข้า โรงงานบางกอกซีสเม็ททัล 
จํากัด หมู่ที่ 6 ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ 
78 ซอย 23 หมู่ที่ 6 ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 76 ซอย 6/2 
เชื่อมถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตําบลบางครุ 
และก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.ซอยเชื่อมระหว่างถนนสุขสวัสดิ์ 76 
กับถนนสุขสวัสดิ์ 76 ซอย 6/2 หมู่ที่ 6 
ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมลอดถนนบริเวณปา
กซอยสุขสวัสดิ์ ซอย 43 หมู่ที่ 5 ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมราวเหล็กกัน
ตกริมสองฝั่งคลองบางจาก 
จาก ถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสะพานข้ามคลอง 
(สะพานปลา) ถนนสุขสวัสดิ์ 78 
ซอย 6 ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อม
ปรับปรุงฝาบ่อพัก
ท่อระบายนํ้า ถนนสุขสวัสดิ์ 43  ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. 
เชื่อมระหว่างซอยพระราชวีริยาภรณ์ ซอย 5 
กับ ถนนวงแหวน  หมู่ที่ 5 ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายนํ้า 
ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ 
ซอย 74 บริเวณบ้านเลขที่ 17/7 และ 79/5 
หมู่ที่ 3 ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายนํ้า 
ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ 74 
ซอย 7 บริเวณบ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 3 
ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างบ่อพักรับนํ้าในรางวี 
ถนนสุขสวัสดิ์ 70 ซอย 21
หมู่ที่ 3 ตําบลบางครุ

0.00
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

0.00 0.00

0.00 700,000.00

0.00 0.00

0.00 200,000.00

0.00 0.00

0.00 1,170,000.00

0.00 0.00

0.00 1,663,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 456,000.00

0.00 0.00

โครงการก่อสร้างระบบจ่ายนํ้าจากแหล่งนํ้าต้นทุ
นในสวนสาธารณะ ฯไปยังจุดใช้นํ้า

0.00

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยู ค.ส.ล. 
บริเวณคลองแขก ถึง บริเวณบ้านเลขที่ 128/4 
หมู่ที่ 16 ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้า 
แยกจากคลองบางจาก บริเวณข้างการไฟฟ้า 
ซอยสุขสวัสดิ์ 53 หมู่ที่ 5 ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้าพร้อมบ่อสูบน้
ําในคลองตายวง บริเวณหลังวัดชมนิมิต  
ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้า 
พร้อมบ่อสูบนํ้าในคลองแขก บริเวณข้างบิ๊กซี  
ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
ซอยข้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองครุ 
บริเวณบ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 11 ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
ซอยสุขสวัสดิ์ 70/4 (สง่างาม) 
บริเวณบ้านเลขที่ 10/4 หมู่ที่ 10 ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดหลวง 
บริเวณชุมชนเว่ขะราว หมู่ที่ 10  ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
ข้างคลองขุดเจ้าเมือง 
(ต่อจากสะพานทางเดินเท้าเดิม) 
บริเวณบ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 15 ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 
ข้ามคลองขุดเจ้าเมือง 
เชื่อมระหว่างถนนสุขสวัสดิ์ 70 ซอย 2 
กับถนนสุขสวัสดิ์ 66 ซอย 7  ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 
แยกจากคลองลัดหลวง 
ข้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ หมู่ที่ 5 ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
บริเวณบ้านเลขที่ 189/6 หมู่ที่ 18  
ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
หลังวัดครุใน บริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ 13/92 
หมู่ที่ 12 ตําบลบางครุ

0.00
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

0.00 0.00

0.00 76,000.00

0.00 87,000.00

0.00 90,000.00

0.00 1,123,000.00

0.00 0.00

0.00 425,000.00

0.00 93,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 1,089,000.00

0.00 0.00

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 
ค.ส.ล.บริเวณบ้านเลขที่ 15 
(เว่ขะราว) หมู่ที่ 10 ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 
และทางเดินเท้า ค.ส.ล.
ซอยสุขสวัสดิ์ 78 บริเวณบ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 8 
ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. 
หลังวัดครุใน บริเวณตรงข้าม
บ้านเลขที่ 17/12 หมู่ที่ 11 ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 
ค.ส.ล.ช่วงหลังบิ๊กซี  
บริเวณบ้านเลขที่ 211 หมู่ที่ 18 ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าพร้อมรางร
ะบายนํ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ 
บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง หมู่ที่ 1 
ตําบลบางจาก

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าค.ส.ล.ข้าง
คลองครุ บริเวณบ้านเลขที่ 5/59 หมู่ที่ 12 
ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าค.ส.ล.บริเ
วณข้างบ้านเลขที่ 77/2 หมู่ที ่7  ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าค.ส.ล. 
ข้างคลองขุดเจ้าเมือง
บริเวณบ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 15 ตําบลบางครุ

0.00

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าค.ส.ล. 
ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ซอย 1 
บริเวณบ้านเลขที่ 19/42 ถึงบ้านเลขที่ 127/5 
หมู่ที่ 2 ตําบลบางจาก

0.00

โครงการแก้ไขปัญหาการอุดตันใต้สะพานคลอ
งแขก บริเวณถนนนครเขื่อนขันธ์ ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บวัสดุ 
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

0.00

โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บวัสดุ 
งานสวนสาธารณะ กองช่าง

0.00
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 12,260,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 821,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 1,290,000.00

0.00 1,543,000.00

0.00 177,430,200.00

489,000.00 179,539,200.00

706,556.87 3,245,390.00

706,556.87 3,245,390.00

706,556.87 3,245,390.00

13,563,105.04 194,697,041.83

โครงการดาดท้องคลองตาปอด 
จากริมถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 74 
ไปตามแนวคลองผ่านหมู่บ้านพรเทพ 
ถึงบริเวณปากทางเข้าทางด่วนริมถนนสุขสวัสดิ์

0.00

โครงการดาดท้องคลองตาปอด 
ต่อจากโครงการเดิม 
ไปตามแนวคลองถึงบริเวณปากทางเข้าทางด่ว
นริมถนนสุขสวัสดิ์

0.00

โครงการดาดท้องคลองแขก จากซอยสุขสวัสดิ์ 
39 ไปตามแนวคลอง ไปทางสุดเขตเทศบาล 
(ด้านทุ่งครุ) 

0.00

โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายนํ้า 
ถนนสุขสวัสดิ์ 39 ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายนํ้า 
ถนนสุขสวัสดิ์ 45  หมู่ที่ 2 ตําบลบางครุ

0.00

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
และฝาบ่อพักท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนพระราชวีริยาภรณ์ ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร 
ซอยสุขสวัสดิ์ 53 ตําบลบางจาก

0.00

โครงการดาดท้องคลองเพลง 
จากบริเวณเขื่อนข้างโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
ไปตามแนวคลองผ่านถนนพระราชวีริยาภรณ์ 
ถึงถนนนครเขื่อนขันธ์ ตําบลบางพ่ึง

0.00

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเชิงสะพานและทางเ
ชื่อมระหว่างถนนภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหล
วง

0.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์          435,963 

รวมเงินอุดหนุน          435,963 

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง       5,018,000 

รวมงบลงทุน       6,533,800 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน          435,963 

รวมงานไฟฟ้าถนน     22,387,458 

โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) 0.00
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

325,090.00 398,120.00
485,115.00 535,790.00

15,470.00 18,420.00
2,177,129.03 2,290,645.16

1,315.00 254,516.00
3,004,119.03 3,497,491.16

3,004,119.03 3,497,491.16

216,200.00 180,000.00
33,000.00 30,000.00

9,972.00 45,100.00
259,172.00 255,100.00

846,600.00 1,077,900.00

0.00 0.00
364,934.20 425,512.90

1,211,534.20 1,503,412.90

3,876.00 4,650.00
655,100.00 420,975.00

22,822.00 34,846.00
440,881.27 354,331.69
908,586.00 702,294.00

2,031,265.27 1,517,096.69

3,501,971.47 3,275,609.59

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 2,181,000.00

96,000.00 0.00

90,000.00 0.00

0.00 58,000.00

0.00 17,000.00

0.00 14,500.00

0.00 0.00

เงินเดือนพนักงาน          338,340 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)       3,173,460 

รวมงบบุคลากร       3,173,460 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       1,506,300 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง          896,700 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา          396,120 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา            36,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               6,506 
รวมค่าตอบแทน          212,006 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          169,500 
ค่าเช่าบ้าน            36,000 

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม          230,943 
รวมค่าใช้สอย          414,543 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  0.00 

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ          183,600 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          437,000 
วัสดุการเกษตร          999,074 

วัสดุก่อสร้าง          379,208 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            63,430 

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว               9,976 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 0.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ       1,888,688 

รวมงบดําเนินงาน       2,515,237 

จัดซื้อปั๊มนํ้าบาดาลแสตนเลส 0.00

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเล่ือยตัดแต่งทรงพุ่มไม้แบบเคร่ืองยนต์ 0.00

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 0.00

จัดซื้อรถบรรทุกนํ้า อเนกประสงค์ 0.00

จัดซื้อเคร่ืองวัดค่าความเค็มของนํ้าแบบส่อง 0.00

จัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง 
เคร่ืองยนต์เบนซิน

0.00

จัดซื้อเคร่ืองกรองตะกอนนํ้าดิบ ตะไคร้นํ้า 0.00

จัดซื้อเคร่ืองพ่นยา 0.00
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

0.00 0.00

60,000.00 0.00

0.00 0.00

14,800.00 0.00

85,000.00 0.00

16,000.00 0.00

14,800.00 0.00

24,800.00 0.00

0.00 0.00

401,400.00 2,270,500.00

401,400.00 2,270,500.00

6,907,490.50 9,043,600.75

22,638,927.32 206,590,732.24

943,060.00 1,150,480.00
223,910.00 237,060.00

1,038,960.00 977,095.48
0.00 36,198.00

56,675.50 0.00
2,262,605.50 2,400,833.48

2,262,605.50 2,400,833.48

0.00 0.00
27,500.00 27,500.00

0.00 0.00
27,500.00 27,500.00

95,052.00 100,194.40

0.00 0.00
61,071.78 7,065.00

156,123.78 107,259.40

86,781.20 57,020.30

จัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้
า

0.00

จัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ความยาวใบเล่ือย 11-12 นิ้ว 0.00

จัดซื้อเคร่ืองดัดเหล็กไฟฟ้า 0.00

จัดซื้อเคร่ืองตัดเหล็กไฟฟ้า 0.00

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเล่ือยตัดแต่งทรงพุ่มไม้แบบเคร่ืองยนต์ห
รือแก๊สโซฮอล์

0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รวมงบลงทุน 0.00

รวมงานสวนสาธารณะ       5,688,697 

จัดซื้อแท่นเจียไฟฟ้า ขนาดใบเจีย 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00

จัดซื้อเล่ือยฉลุไฟฟ้า 0.00

จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าแรงดันไฟ 220 โวลต์ 0.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน       1,099,935 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

รวมแผนงานเคหะและชุมชน     30,083,130 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)       2,488,613 

รวมงบบุคลากร       2,488,613 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง          828,086 
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน          366,912 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา            13,680 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          176,520 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  0.00 
รวมค่าตอบแทน            41,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            17,600 
ค่าเช่าบ้าน            23,400 

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมค่าใช้สอย          135,030 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                    50 

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ          111,852 

ค่าวัสดุ   

วัสดุสํานักงาน          189,257 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม            23,128 
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

0.00 0.00
8,508.00 0.00

120.00 0.00
35,953.43 11,374.13

0.00 0.00
188,880.00 47,000.00
320,242.63 115,394.43

503,866.41 250,153.83

2,766,471.91 2,650,987.31

0.00 0.00

0.00 0.00

79,658.78 62,300.00

74,471.25 36,882.75

27,247.82 22,453.79

10,000.00 24,897.00

0.00 0.00

746,014.99 504,409.10

0.00 54,666.12

61,786.22 14,720.00

383,711.20 331,809.60

0.00 0.00

0.00 0.00

26,236.00 44,671.11

325,114.35 454,612.20

47,327.75 34,500.00

99,117.85 97,500.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน            44,089 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  0.00 
วัสดุงานบ้านงานครัว               9,375 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมค่าวัสดุ          512,677 

รวมงบดําเนินงาน          688,070 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  0.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์          247,906 

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานรอฌฎอน  0.00 

โครงการ 3 วัย สายสัมพันธ์ครอบครัว  0.00 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและทักษะวิชา
ชีพ

 0.00 

โครงการเทศบาลพบคณะกรรมการชุมชน            17,078 

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและทัศ
นศึกษาดูงาน

 0.00 

โครงการดนตรีนันทนาการต้านภัยยาเสพติด            37,471 

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่               7,438 

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  0.00 

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อยชุดใ
หม่ทดแทนชุดเดิมที่ครบวาระ

 0.00 

โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษให้กั
บเยาวชน

 0.00 

โครงการพัฒนาการจัดทําแผนชุมชน            62,215 

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศ
บาลเมืองลัดหลวง

         375,612 

โครงการอดเปร้ียวไว้กินหวาน  0.00 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาว
ชนมุสลิมต้านภัยยาเสพติด

 0.00 

โครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน            49,700 

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและศึก
ษาดูงาน

         460,184 

โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอน  0.00 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       3,177,320 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            22,050 
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

343,451.20 339,069.06

2,224,137.41 2,022,490.73

2,224,137.41 2,022,490.73

2,224,137.41 2,022,490.73

4,990,609.32 4,673,478.04

131,879.30 225,373.76

0.00 0.00

131,879.30 225,373.76

131,879.30 225,373.76

131,879.30 225,373.76

522,171.32 0.00

411,123.04 364,473.48

139,557.72 184,278.11

404,000.00 0.00

125,800.00 80,000.00

21,496.98 21,682.69

46,718.08 45,042.03

0.00 406,567.79

0.00 27,427.50

1,123,915.00 870,059.40

2,794,782.14 1,999,531.00

2,794,782.14 1,999,531.00

2,794,782.14 1,999,531.00

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน       2,087,509 

รวมงบเงินอุดหนุน          750,000 

โครงการออกกําลังกายต้านภัยยาเสพติด          327,811 

รวมค่าใช้สอย       1,337,509 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       5,264,829 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงานกีฬาและนันทนาการ          173,668 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและฝึกทักษะด้านกีฬา  0.00 

รวมค่าใช้สอย          173,668 

โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน เยาวชน 
และหรือประชาชน

         173,668 

โครงการบรรพชา และหรืออุปสมบทหมู่          988,632 

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ
ณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

           19,907 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบดําเนินงาน

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่            29,500 

โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา          148,200 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์          594,100 

โครงการจัดงานประเพณีแห่หงษ์ธงตะขาบ          280,000 

โครงการจัดงานประเพณีท้องถ่ิน 
สืบสานวัฒนธรรมทางสายนํ้า 
บริเวณคลองลัดหลวง

         708,773 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง            67,000 

รวมงบดําเนินงาน       3,858,035 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน       3,858,035 

โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม 
และทัศนศึกษา 
ของชาวไทยมุสลิมในเขตเทศบาล

         983,091 

รวมค่าใช้สอย       3,858,035 

โครงการประเพณีสงกรานต์  0.00 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธ
รรม

 0.00 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนจริยธรรม 
การเรียนรู้ การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

           38,832 

รวมงบดําเนินงาน          173,668 

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน       1,337,509 
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ปี 2558 ปี 2559

รายจ่ายจริง

ปี 2557

2,926,661.44 2,224,904.76

2,653,815.00 2,619,855.00

0.00 0.00

0.00 0.00

343,000.00 437,000.00

103,780.00 269,276.00

5,008,429.00 4,199,730.00

27,000.00 43,020.00

8,255,405.71 9,031,155.01

261,676.00 306,120.00

133,122.00 497,536.50

0.00 0.00

16,786,227.71 17,403,692.51

16,786,227.71 17,403,692.51

205,183,623.54 460,846,239.19

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       2,527,404 

งบกลาง

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       4,031,703 

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน       3,810,115 

เงินช่วยพิเศษ            32,040 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์          304,500 

สํารองจ่าย          137,364 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  0.00 

เบี้ยยังชีพคนพิการ  0.00 

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา       1,028,363 

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)  0.00 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถ่ิน (กบท.)

      8,026,314 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.)          192,516 

รวมทุกแผนงาน   214,887,989 

รวมแผนงานงบกลาง     16,058,616 

รวมงบกลาง     16,058,616 
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0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-7.86 %

0 %

0 %

3.17 %

0 %

2.27 %

-4.62 %

46.33 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %
0 %

0 %

0 %

0 %

ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

อําเภอพระประแดง    จังหวัดสมุทรปราการ

1,766,000 1,766,000

390,000 390,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง

ประมาณการ

5,969,000 5,500,000

4,399,000 4,399,000

7,579,000 7,579,000

390,000 390,000

634,000 634,000

6,160,000 6,300,000

650,000 620,000

630,000 650,000

0 0

433,000 433,000

380,000 380,000

3,417,000 5,000,000

15,000 15,000

14,222,000 13,883,000

21,801,000 21,462,000

800,000 800,000

100,000 100,000

3,820,000 5,403,000

20,000 20,000

268,000 268,000

60,000 60,000

0 0

0 0

1,500,000 1,500,000
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ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ประมาณการ

0 %

0 %

0 %

-70 %

0 %

-100 %

-50 %

-90 %

0 %

-100 %

-50 %

-50 %

0 %

-36 %

0 %

0 %

-33.33 %

-50 %

0 %

0 %

0 %

66.67 %

0 %

16.67 %

50 %

-25 %

0 %

0 %

3,000,000 3,000,000

100,000 0

100,000 50,000

100,000 30,000

325,000 325,000

1,000,000 1,000,000

20,000 20,000

100,000 50,000

500,000 500,000

100,000 0

100,000 50,000

1,000,000 100,000

0 0

80,000 80,000

300,000 200,000

600,000 600,000

1,250,000 800,000

10,055,000 8,285,000

300,000 500,000

5,000 5,000

150,000 150,000

15,000 15,000

40,000 20,000

50,000 50,000

200,000 150,000

500,000 500,000

3,000,000 3,500,000

100,000 150,000

1,540,000 1,620,000

300,000 300,000
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ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ประมาณการ

0 %

0 %

100 %

100 %

0 %

-100 %

0 %

100 %

0 %

-100 %

3.44 %

40 %

27.5 %

13.84 %

-7.09 %

19,515,000 19,908,000

4,100,000 4,600,000

0 0

0 32,000

0 20,000

0 0

0 0

0 45,000

0 0

14,000 0

100,000 0

100,000 0

0 0

14,000 97,000

3,181,000 3,290,400

114,000 97,000

41,430,000 41,467,000

6,173,000 6,701,200

6,173,000 6,701,200

2,492,000 2,837,000

234,000 217,400

138,000 193,200

128,000 163,200
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ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ประมาณการ

-66.67 %

0 %

0 %

-41.18 %

-50 %

-80 %

-16.67 %

0 %

-50 %

0 %

-20 %

-33.33 %

0 %

-60 %

0 %

0 %

500 %

-15.79 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

5,000 5,000

161,000 141,000

30,000 10,000

126,000 126,000

250,000 50,000

600,000 500,000

200,000 100,000

1,700,000 1,000,000

10,000 10,000

25,000 20,000

200,000 200,000

100,000 50,000

2,750,000 1,650,000

0 0

750,000 645,000

50,000 20,000

300,000 300,000

60,000 40,000

5,000 5,000

9,838,000 9,161,200

4,000 24,000

3,665,000 2,460,000

4,000 24,000

300,000 300,000
1,000,000 1,000,000

5,700,000 4,800,000
240,000 240,000

100,000 100,000
3,000,000 3,000,000
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ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ประมาณการ

0 %

-40 %
0 %
0 %

-37.5 %

-50 %

37.93 %

0 %

-12.5 %
0 %
0 %
0 %

-26.5 %
-26.9 %

0 %

0 %
0 %
0 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

10,940,000 10,040,000

600,000 600,000
10,940,000 10,040,000

300,000 260,000

120,000 120,000
80,000 80,000

100,000 60,000

150,000 150,000
775,000 600,000

400,000 200,000

145,000 200,000

80,000 50,000

50,000 50,000
200,000 147,000

20,000 20,000
20,000 20,000

400,000 350,000

1,034,000 839,000

2,109,000 1,699,000

342,000 250,000
2,000 2,000

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 7,900

0 15,000

10,000 0

0 11,000

33,000 0

9,000 0

38,000 38,000
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ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ประมาณการ

100 %

0 %

0 %

0 %

53.62 %
100 %

0 %
7.12 %

0 %
59.66 %
59.24 %

0 %
19.4 %

-60 %

0 %

0 %

-37.5 %

-100 %

100 %

108.33 %

0 0

0 9,000

0 0

90,000 80,900

0 0

90,000 80,900

13,139,000 11,819,900

64,407,000 62,448,100

0 0

0 0

18,000 18,000
1,627,200 1,743,000

582,200 894,400
0 20,000

4,332,400 6,035,400

211,000 336,000
4,332,400 6,035,400

0 0
1,894,000 3,024,000

50,000 20,000

33,500 40,000

38,500 45,000

5,000 5,000

30,000 30,000

80,000 50,000

0 0

72,000 150,000

70,000 0

0 50,000
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ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ประมาณการ

0 %

23.08 %

0 %

15.38 %

-25 %

300 %

0 %

0 %

0 %

100 %

-16.67 %

0 %

200 %

0 %

100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %
0 %

65,000 80,000

0 0

0 0

5,000 20,000

5,000 5,000

40,000 30,000

2,600,000 3,000,000

2,967,000 3,380,000

5,000 5,000

310,000 300,000

5,000 10,000

120,000 100,000

30,000 30,000

100,000 100,000

200,000 600,000

3,515,500 4,325,000

200,000 600,000

17,400,000 0

0 0

0 3,000,000

0 0

50,500 50,500
0 0

0 0

0 0

17,450,500 3,050,500
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ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ประมาณการ

0 %

0 %

202.45 %
900 %

4.82 %
0 %

-6.62 %
4.32 %

100 %

150 %
0 %

20 %

0 %

0 %

0 %

233.33 %

-33.33 %

-50 %

-100 %

-100 %

0 %

100 %

0 0

0 0

0 0

244,500 739,500

17,450,500 3,050,500

25,298,400 13,410,900

615,400 642,000
9,250,900 9,476,500

10,000 10,000
6,899,000 6,442,000

10,000 100,000
1,472,000 1,543,000

4,000 10,000
0 0

0 2,250,000

9,250,900 9,476,500

10,000 10,000

25,000 30,000
29,000 2,290,000

0 0

30,000 100,000

0 0

0 0

0 80,000

80,000 0

350,000 0

150,000 100,000

60,000 30,000
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ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ประมาณการ

-17.65 %

0 %

-30.23 %

100 %

0 %

0 %

900 %

0 %

0 %

0 %

0 %

33.33 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-12.5 %

0 %
-25 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

100 %

100 %

2,500,000 2,500,000

4,460,000 4,270,000

430,000 300,000

0 450,000

850,000 700,000

0 0

20,000 20,000

200,000 200,000

5,000 50,000

50,000 50,000

50,000 50,000

80,000 80,000

300,000 300,000

30,000 30,000

400,000 400,000

500,000 500,000

150,000 200,000

40,000 30,000
10,000 10,000

350,000 350,000

800,000 700,000

2,585,000 2,580,000

0 0

400,000 390,000

7,474,000 9,530,000

340,000 0

96,000 0

0 105,000

0 2,000,000

0 0
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ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ประมาณการ

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

-100 %

0 %
16.85 %
26.47 %
27.27 %

0 %
0 %

0 %
38.1 %
100 %

-50 %

0 %
0 %

0 %

400 %

0 %

300,000 0

900,000 0

2,766,000 2,195,000

2,766,000 2,195,000

0 0

90,000 90,000

960,000 0

80,000 0

600,000 0

20,090,900 21,201,500

600,000 0
600,000 0

5,662,000 5,662,000

45,389,300 34,612,400

2,026,000 2,026,000
18,037,500 18,115,500

110,000 140,000
9,993,500 9,993,500

178,000 208,000
68,000 86,000

84,000 116,000
0 62,800

5,000 5,000

18,037,500 18,115,500

100,000 100,000

20,000 10,000

89,000 183,800

20,000 100,000

50,000 50,000

40,000 40,000

250,000 250,000
370,000 360,000
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ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ประมาณการ

-40 %

-80 %

-58.33 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-80 %

100,000 100,000

350,000 355,000

60,000 25,000

5,000 5,000

50,000 30,000

25,000 5,000

33,000 0

809,000 898,800

0 0

33,000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

33,000 0

50,000 10,000

18,879,500 19,014,300
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ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ประมาณการ

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

-33.33 %

-33.33 %

0 %

-50 %

0 %

-66.67 %

-66.67 %

-33.33 %

0 %

-100 %

-66.67 %

-5.03 %

0 %

-80 %

-33.33 %

0 %

0 %

15,000 0

15,000 10,000

0 0

0 0

0 0

0 0

40,000 40,000

0 0

150,000 50,000

600,000 200,000

20,000 10,000

0 0

15,000 10,000

700,000 700,000

20,746,600 19,702,400

0 0

20,000 0

300,000 100,000

300,000 200,000

0 0

10,000 10,000

100,000 100,000

150,000 100,000

250,000 50,000

23,221,600 21,082,400
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ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ประมาณการ

2.23 %

0 %

0 %

-16.67 %

0 %

0 %

-50 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

100 %

79.52 %

71.43 %

-46.43 %

8,006,000 8,105,000

40,000 40,000

120,000 100,000

7,581,000 7,750,000

5,000 5,000

31,547,600 29,502,400

10,000 5,000

320,000 315,000

250,000 250,000

60,000 60,000

18,000 0

0 0

30,000 0

0 1,189,000

59,000 0

11,000 0

0 0

31,606,600 30,691,400

50,486,100 49,705,700

0 1,189,000

59,000 1,189,000

67,200 36,000

1,401,000 2,515,100

39,200 67,200
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ประมาณการ

-22.93 %

-100 %

16.72 %

13.33 %

0 %
21.88 %

-60 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-33.33 %

0 %

0 %

0 %

-50 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

2,100,000 1,618,500

30,661,400 35,701,900

2,840,000 3,218,700

30,661,400 35,701,900

14,000 0

24,200,000 28,246,400

2,114,000 2,098,000

64,000 78,000
50,000 20,000

2,000,000 2,000,000

1,500,000 1,500,000

400,000 400,000

50,000 50,000

21,000,000 21,000,000

15,000 10,000

450,000 450,000

80,000 80,000

30,000 30,000

22,930,000 22,930,000

200,000 200,000

150,000 150,000

100,000 50,000

5,000 5,000

0 0

45,000 45,000

26,139,000 26,068,000

10,000 10,000

35,000 35,000

1,050,000 995,000
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ประมาณการ

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

172.73 %

169.18 %

-75 %

-40 %

0 %

-100 %

-50 %

-50 %

-37.5 %

4.9 %

-28.57 %

0 %

0 %

-12.9 %

0 0

0 0

0 0

56,800,400 61,769,900

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1,300,000 0

200,000 50,000

50,000 30,000

22,000 60,000

74,300 200,000

70,000 50,000

0 0

160,000 100,000

1,430,000 1,500,000

100,000 50,000

120,000 60,000

6,626,300 4,800,000

0 0

3,100,000 2,700,000
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ประมาณการ

-100 %

14.29 %

-13.33 %

9.41 %

100 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

100 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

10,000 0

1,050,000 1,200,000

15,332,000 12,750,000

100,000 200,000

8,705,700 7,950,000

7,500,000 6,500,000

45,700 50,000

0 0

90,000 0

176,000 0

94,000 0

0 0

0 294,000

0 0

60,000 0

0 0

0 0

29,000 0

35,000 0

484,000 294,000

484,000 294,000

0 0

342,000 0

16,158,000 13,044,000

342,000 0

342,000 0
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ประมาณการ

0 %

0 %

0 %

-50 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

-50 %

5,000 5,000

5,000 5,000

20,000 20,000

20,000 20,000

60,000 60,000

3,000 3,000

420,000 415,000

10,000 5,000

400,000 400,000

508,000 503,000

5,000 5,000

68,000 68,000

103,000 0

103,000 0

0 0

57,000 0

46,000 0

611,000 503,000

73,569,400 75,316,900

0 0

100,000 50,000
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ประมาณการ

100 %

-100 %

-100 %

0 %
0 %
0 %

5.49 %
-83.33 %

0.57 %
-48.33 %

0 %
0 %

-14.29 %

0 %

0 %
0 %

-20 %
0 %
0 %

-40 %
0 %

-25 %
0 %

0 %

0 4,000,000

4,000,000 0

4,400,000 4,050,000

4,400,000 4,050,000

4,400,000 4,050,000

300,000 0

4,400,000 4,050,000

67,200 67,200
85,200 85,200

1,495,000 1,495,000

2,495,000 2,453,000

2,495,000 2,453,000

601,000 604,400
60,000 31,000

156,600 165,200
30,000 5,000

70,000 60,000
121,000 111,000

50,000 50,000
1,000 1,000

150,000 150,000
270,000 270,000

40,000 40,000

80,000 80,000

100,000 60,000
5,000 5,000

10,000 10,000
50,000 50,000

150,000 120,000

516,000 396,000

907,000 777,000

200,000 150,000
1,000 1,000

0 0

0 0
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ประมาณการ

26.9 %
100 %

0 %
4.36 %

-83.33 %
7.46 %
4.55 %

0 %

0 %
0 %

-28.57 %

-50 %

0 %
-23.08 %

-64.29 %
0 %

-25 %
45.45 %

-50 %
0 %

0 %
0 %
0 %

0 %

0 %

0 %

3,402,000 3,230,000

0 0

0 0
1,549,800 1,617,400

1,687,800 2,141,800
0 126,000

7,780,500 8,726,800

7,780,500 8,726,800

440,000 460,000
0 0

30,000 5,000
4,072,900 4,376,600

70,000 50,000
136,000 116,000

30,000 30,000
36,000 36,000

1,300,000 1,000,000
3,320,000 2,020,000

20,000 20,000

2,000,000 1,000,000

220,000 320,000
20,000 10,000

2,000,000 2,000,000
200,000 150,000

14,000,000 5,000,000

400,000 400,000
5,000 5,000

1,600,000 1,600,000

100,000 100,000
16,540,000 7,580,000

0 0

2,005,000 2,005,000

22,001,000 11,721,000

0 0

0 0
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ประมาณการ

0 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

100 %

100 %

0 %

100 %

100 %

0 %

100 %

0 0

0 0

11,000 0

0 0

0 0

77,000 0

36,500 0

16,500 0

151,500 0

8,000 0

2,500 0

0 82,955,000

0 26,800,000

0 0

0 8,500,000

0 8,500,000

0 0

0 27,950,000
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ประมาณการ

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

100 %

25,050,000 0

0 0

5,300,000 0

8,900,000 0

0 0

8,000,000 0

0 0

5,014,000 0

0 0

0 0

3,235,000 0

0 2,540,000
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ประมาณการ

100 %

100 %

-100 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

5,456,000 0

2,990,000 0

0 1,685,000

0 57,000,000

186,000 0

6,479,000 0

0 0

250,000 0

1,700,000 0

1,114,000 0

0 0
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ประมาณการ

-100 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

0 0

10,000,000 0

0 0

10,000,000 0

5,000,000 0

270,000 0

138,000 0

0 0

435,000 0

0 0

150,000 0

0 0

364,000 0



วันที&พิมพ์ : 24/7/2560  0:55:17 หน้า : 54 /60

ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ประมาณการ

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

0 %

0 %

-100 %

100 %

-100 %

0 %

-100 %

0 0

0 0

300,000 0

0 0

4,455,000 0

0 2,582,000

0 0

0 0

0 0

880,000 0

4,300,000 0

1,200,000 0

0 0
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ประมาณการ

100 %

-100 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

-100 %

100 %

0 %

0 %

676.56 %

0 0

25,271,000 0

22,486,000 0

0 20,000

0 0

0 0

4,397,000 0

0 3,000,000

36,920,000 0

0 0

64,000 497,000

64,000 497,000

200,240,000 221,532,000

200,391,500 221,532,000

64,000 497,000

230,237,000 242,476,800
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ประมาณการ

3.1 %
3.76 %
-70 %

9.52 %
9.52 %

0 %
-8.7 %

0 %

0 %

0 %
-28.57 %

0 %
-14.29 %

0 %
-20 %

0 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

422,700 435,800

3,537,700 3,798,400

3,537,700 3,798,400

2,268,000 2,484,000
252,000 276,000

575,000 596,600
20,000 6,000

50,000 50,000
296,000 292,000

200,000 200,000
46,000 42,000

700,000 500,000
2,005,000 1,805,000

5,000 5,000

1,300,000 1,300,000

500,000 400,000
1,000,000 1,000,000

700,000 600,000
100,000 100,000

10,000 10,000

44,000 0

2,310,000 2,110,000

4,611,000 4,207,000

0 0

0 0

1,175,000 0

0 0

0 0

15,000 0

0 0

0 0
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ประมาณการ

-100 %

-100 %

-100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-100 %

2.63 %
3.15 %
2.12 %

0 %
0 %

0 %
0 %
0 %

0 %

0 %
0 %

-20 %

16,000 0

60,000 0

0 0

0 0

0 0

96,000 0

1,421,000 0

9,569,700 8,005,400

15,000 0

1,421,000 0

0 0

0 0

1,900,500 1,950,500

243,208,700 253,712,200

4,110,000 4,206,500

4,110,000 4,206,500

132,000 132,000
0 0

244,500 252,200
1,833,000 1,871,800

25,000 25,000
66,000 66,000

5,000 5,000
36,000 36,000

50,000 50,000
200,000 200,000

50,000 50,000

100,000 100,000

100,000 80,000
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ประมาณการ

0 %
0 %

400 %
-57.14 %

0 %
0 %

-100 %

100 %

-100 %

-50 %

-23.81 %

71.43 %

100 %

-100 %

-50 %

-25 %

0 %

100 %

0 %

0 %

100 %

0 %

0 %

5,000 25,000
70,000 30,000

10,000 10,000
10,000 10,000

4,776,000 4,832,500

400,000 360,000

666,000 626,000

5,000 5,000
200,000 200,000

0 100,000

100,000 0

345,000 0

775,000 0

400,000 200,000

35,000 60,000

0 1,750,000

100,000 50,000

105,000 80,000

100,000 100,000

0 500,000

0 450,000

300,000 300,000

80,000 60,000

500,000 500,000

50,000 50,000

100,000 100,000
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ประมาณการ

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

-33.33 %

100 %

0 %

0 %

-30 %

-100 %

-57.14 %

0 %

3,340,000 4,650,000

3,340,000 4,650,000

350,000 350,000

3,340,000 4,650,000

8,116,000 9,482,500

500,000 500,000

500,000 500,000

500,000 500,000

500,000 500,000

0 0

0 0

30,000 30,000

100,000 70,000

0 500,000

100,000 100,000

500,000 500,000

300,000 200,000

3,138,000 2,730,000

3,138,000 2,730,000

1,300,000 1,300,000

3,138,000 2,730,000

738,000 0

70,000 30,000
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0 %

8 %

12.09 %

-30.96 %

0 %

-14.29 %

-38.27 %

-0.63 %

0 %

76.47 %

-66.67 %

3,768,000 3,768,000

3,638,000 3,230,000

10,500,000 9,000,000

81,000 50,000

1,182,000 816,000

3,000,000 3,000,000

79,820,600 86,204,400

15,977,800 17,908,800

124,529,400 131,442,200

850,000 1,500,000

150,000 50,000

8,800,000 8,745,000

400,000 400,000

617,743,900 624,000,000

124,529,400 131,442,200
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมอืงลดัหลวง 

อาํเภอพระประแดง   จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

ประมาณการรายจา่ยท ัง้สิน้  624,000,000  บาท 

จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรรและ 

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

แยกเป็น 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองลัดหลวง
อําเภอ พระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 624,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 41,467,000 บาท

งบบุคลากร รวม 21,462,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 7,579,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,766,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 390,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 390,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 634,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
และทีปรึกษานายกเทศมนตรี 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 4,399,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง 
ประกอบด้วย
-ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน  366,500 บาท
-ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  จํานวน  299,900 บาท
-ค่าตอบแทนสมาชิกาสภาเทศบาล  จํานวน  3,732,600 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 13,883,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
และทีระเบียบกําหนดไว้ให้เบิกได้  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 433,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล  
และทีระเบียบกําหนดไว้ให้เบิกได้   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน  
และทีระเบียบกําหนดไว้ให้เบิกได้  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจํา   
และทีระเบียบกําหนดไว้ให้เบิกได้  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี 
และทีระเบียบกําหนดไว้ให้เบิกได้   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 620,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
และทีระเบียบกําหนดไว้ให้เบิกได้   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 19,908,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,403,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีได้รับมอบหมาย , ประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ตามหนังสือด่วนทีสุด 
ที มท.0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 
เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
พ.ศ. 2558 และทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเบียประชุม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้กับคณะกรรมการ
ในการประชุม 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 268,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงาน ซึงมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 8,285,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผ่นพับสติกเกอร์ ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ 
ตามความจําเป็น ค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคาร
สํานักงาน อาคารสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าระวางบรรทุกสิงของ
ในกิจการของเทศบาล ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆซึงอาจจะมีในกิจการ
ของเทศบาล ค่ารับวารสาร เช่น นิตยสาร ระเบียบกฎหมาย
เกียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ค่าจ้างเหมาทําการต่าง ๆ 
ในกิจการเทศบาล ตามความจําเป็น ค่าบํารุงรักษาลิฟท์ 
เครืองปรับอากาศ ค่าเช่าทีดินสถานีดับเพลิงย่อย
ตําบลบางพึง  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,500,000 บาท
-ค่าเบียเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน จํานวน 40,000  บาท
-ค่ารับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคล จํานวน 160,000  บาท
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 1,300,000 บาท
เช่น วันปิยะมหาราช  การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร  
(28 กรกฎาคม ) 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (12 สิงหามหาราชินี ) 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม ) 
งานพิธีทางศาสนาต่าง ๆ และร่วมพิธีรวมพลัง
อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป) และกิจกรรมอืนๆฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และหรือระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 111 ข้อ 1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ในกรณีทีเกิดอุบัติเหตุในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามทีระเบียบกําหนด ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง
สมาชิกสภาเทศบาลและการเลือกตังทุกระดับ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 112 ข้อ 2

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง การเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ การเข้ารับการฝึกอบรม 
เข้าร่วมประชุมของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ฯลฯ ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของรางวัล 
หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา สําหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เท่าทีจําเป็นฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล
ในการจ้างเหมาอาหารถวายพระและแขกผู้มีเกียรติค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่าย
ในพิธีการทางศาสนา (เครืองไทยทาน ปัจจัยถวายพระ) ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 113 ข้อ 4

โครงการทําความสะอาดครังใหญ่ (Big Cleaning Day) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทําความสะอาดครังใหญ่ 
(Big Cleaning Day) เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นตามโครงการ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0891.4/ว 2752 ลงวันที 23 ธันวาคม 2558 
เรือง กระทรวงมหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ เสริมสร้างชีวิตใหม่
ให้คนไทยมีสุข 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 114 ข้อ 6

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 325,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบาย
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
เพิมเติมครังที 1  หน้าที  14  ข้อ  1

โครงการฝึกอบรมการป้องกันการเฝ้าระวังให้กับเยาวชนในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
การเฝ้าระวังให้กับเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีใช้ในโครงการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และหรือระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 75 ข้อ 4
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โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างทางวิชาการและ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านสู่มืออาชีพ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในการฝึกอบรม พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทางวิชาการและปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
ทีเหมาะสม เพือเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่าย
พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและ
เครืองดืม ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และหรือระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 113 ข้อ 5

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 112 ข้อ 3

โครงการสร้างจิตอาสาเอาชนะยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตอาสาเอาชนะยาเสพติด 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้
ในโครงการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน ฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 76 ข้อ 5
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โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัครผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตา
สัปปะรด)

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และจัดทําโครงการ
อบรมศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้ประสานพลังแผ่นดิน 
(25 ตาสับปะรด) เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ในการฝึกอบรม 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีใช้ในโครงการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นตามโครงการฯลฯทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 72 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครืองถ่ายเอกสาร เครืองโทรสาร เครืองพิมพ์ดีด เครืองพิมพ์
สําเนาดิจิตอล โต๊ะ เก้าอี เครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ทีเกิดชํารุด ในระหว่างปีทีสามารถซ่อมแซมได้  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 1,620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
แบบพิมพ์ หมึกเครืองถ่ายเอกสาร หมึกเครืองพิมพ์ 
สําเนาดิจิตอล แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง 
สมุดประวัติ ซอง ธงชาติ ฯลฯ ทีเป็นประเภท
วัสดุสํานักงาน ของสํานักปลัดเทศบาล 
รวมทังนําจืดทีซือจากเอกชน เพือบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  
หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สายไฟ  สวิตซ์  ปลัก  แบตเตอรี
วิทยุสือสาร ฯลฯ  ใช้ในสํานักปลัดเทศบาล    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
แก้วนํา ถ้วยชาม กระดาษชําระ ไม้กวาด  มุ้ง 
หมอน  ทีนอน  เสือ  นํายาดับกลิน  ฯลฯ ใช้ใน
สํานักปลัดเทศบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น 
หิน ดิน ปูน ทราย ไม้ สี ตะปู ท่อนํา ฯลฯ 
ใช้ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินและสิงก่อสร้าง ต่าง ๆ 
ตามความจําเป็น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เกียวกับรถยนต์ เช่น แบตเตอรี ยางรถยนต์ อะไหล่
และอุปกรณ์อืน ๆ ทีจําเป็น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลือ 
เช่น นํามัน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับ
ยานพาหนะและการปฏิบัติงานอืน ๆ 
ตามความจําเป็นในสํานักปลัดเทศบาล   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษสี 
กระดาษเขียนโปสเตอร์สี พู่กันฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  
เช่น แผ่นหรือจากบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์  
ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ  
ทีใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ สํานักปลัดเทศบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนซึงจัดหามาในกรณีจําเป็น
และไม่มีประเภทตังจ่าย  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้นําประปาของสํานักงานเทศบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักงานเทศบาล  
ค่าโทรศัพท์เคลือนที ใช้ในการติดต่อราชการ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ
ในการส่งหนังสือราชการของเทศบาล  ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายค่าใช้จ่ายในการสือสารบริการโทรภาพ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต เช่น  ค่าบริการ
รายเดือน  และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องอืน ๆ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

งบลงทุน รวม 97,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองทําลายเอกสาร จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสาร 
แบบทําลายครังละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครือง
งานธุรการ,งานการเจ้าหน้าที 
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 121 ข้อ 2

จัดซือตู้เหล็กบานเลือนทึบ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนทึบ 4 ฟุต
ขนาดไม่น้อยกว่า 1187X408X878 มม. จํานวน 4 ตู้ 
(ตู้ละ 5,000 บาท) งานธุรการ,งานการเจ้าหน้าที  
เพือให้มีเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติงาน 
จึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
ตามราคาท้องถิน ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว.1989  ลงวันที 22  มิถุนายน  2552  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 121 ข้อ 1
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องบันทึกภาพนิงระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล สีดํา คุณลักษณะ
และรายละเอียดเป็นไปตามข้อกําหนดทางเทศบาล 
ใช้ในงานสารสนเทศในการถ่ายภาพทีมีความละเอียดสูง
และตัดต่อภาพเคลือนไหวสํารับลงรูปในเว็บไซต์
ของทางเทศบาลเมืองลัดหลวง เพือให้มีเครืองมือ
เครืองใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
ตามราคาท้องถิน ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว.1989  ลงวันที 22  มิถุนายน  2552  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 121 ข้อ 3

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 9,161,200 บาท
งบบุคลากร รวม 6,701,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,701,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,290,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
และตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 193,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆให้แก่พนักงานและ
ตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 163,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและ
ทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,837,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ทีมีอยู่ในสังกัดและตามทีระเบียบกําหนด
ให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 217,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆให้กับพนักงานจ้าง
ทีมีอยู่ในสังกัด และตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 141,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
และหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,650,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาพิมพ์หนังสือ ข่าวสารต่าง ๆ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่ารับวารสาร ค่าหนังสือ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ
และอืน ๆ ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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2. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองลัดหลวงได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว4413 ลงวันที 30 ตุลาคม 2556 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว0703 
ลงวันที 2 กุมภาพันธ์ 2558 และหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 114 ข้อ 7    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์  เครืองกระจายเสียงไร้สาย 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 645,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า
ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ ดอกลําโพง แผงวงจรต่าง ๆ 
ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ 
ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระติกนําร้อน ฯ
และวัสดุทีใช้ทําความสะอาด ฯลฯ
ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี ยางใน ยางนอก เปลียนยาง 
ปะยาง ฯลฯ
ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น นํามันเครือง นํามันดีเซล ฯลฯ
ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น นํายาต่าง ๆ ฯลฯ 
ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี ) เลนส์ซูม ฯลฯ
ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หมึกเครืองพิมพ์ (Printer) หรืออืน ๆ ทีจําเป็น
ต้องใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานฯลฯ
ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 24,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้า 
สําหรับสือโฆษณาทีต้องให้กระแสไฟฟ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 11,819,900 บาท
งบบุคลากร รวม 10,040,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,040,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
และทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล
และทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
และทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําของลูกจ้างประจํา
และทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ 
และทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด
และทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
และทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,699,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานและลูกจ้างซึงมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน 
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น รวมทัง ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสารต่าง ๆ 
ค่าโฆษณาเผยแพร่ และค่าเบียประกันภัยต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และปลูกจิตสํานึกให้
ประชาชนมาชําระภาษีเพือพัฒนาท้องถิน

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้และปลูกจิตสํานึกให้ประชาชน 
มาชําระภาษีเพือพัฒนาท้องถิน โดยรณรงค์พัฒนา
ประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ และปลูกจิตสํานึก
ให้ประชาชนมาชําระภาษี เพือพัฒนาท้องถิน 
ตามหนังสือที มท 0874.3/ว904 ลงวันที 20 
มีนาคม 2549 ข้อ 23 เป็นการมอบรางวัล
สําหรับผู้เสียภาษีในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 115 ข้อ 8
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 839,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน 
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ 
แบตเตอรีแห้ง ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุ 
ทีใช้ทําความสะอาด อุปกรณ์อืน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี 
ยางใน ยางนอก ปะยาง ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 147,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น 
นํามันเครือง  นํามันดีเซล  ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
หมึกเครืองพิมพ์ (Printer) 
หรือทีจําเป็นต้องใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์
ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนซึงจัดหามาในกรณีจําเป็นและ
ไม่มีประเภทตังจ่าย  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 80,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 122 ข้อ 5     

ซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก
จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง  
หน้าที 122 ข้อ 4 

ทําโครงติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําโครงติดตังป้าย 
ขนาด 2.50 x 4.00 เมตร จํานวน 1 โครง
เพือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอและอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน จึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์นี
ตังตามราคาท้องถิน 
ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย 
ที มท. 0808.2/ว.1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 123 ข้อ 7

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 38,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน  1 คัน
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 123 ข้อ 8
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องบันทึกภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 9,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องบันทึกภาพ ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 
จํานวน 1 กล้อง
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 123 ข้อ 9

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 13,410,900 บาท

งบบุคลากร รวม 6,035,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,035,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 894,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและ
ทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
และทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล
และทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,743,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงประจําปี
ให้แก่ลูกจ้างประจําและทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,024,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างและ
เงินปรับปรุงประจําปีและ
ตามระเบียบทีกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 336,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
และตามระเบียบทีกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 4,325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการและในกรณีทีมีความจําเป็น
เร่งด่วนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550
เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน
พ.ศ.2541แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที3)พ.ศ.2549 
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 3,380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ 
ค่าจ้างทําของค่าบริการ ค่าจัดทําป้ายโฆษณา 
หรือแผ่นพับ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประเภทการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการค้าขายบนทางเท้า
และพืนทีสาธารณะ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาผู้ประกอบการค้าขายบนทางเท้าและพืนทีสาธารณะใน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนตัวแทนองค์กรชุมชน
และประชาชนในพืนที เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืมในการประชุมหาแนวทาง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ตามโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอกและหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 105 ข้อ 2   

โครงการชุมชนปลอดภัยร่วมใจเฝ้าระวังและแจ้งข่าว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนปลอดภัยร่วมใจ
เฝ้าระวังให้กับผู้นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนและ
ประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาล ทัง 42 ชุมชนเป็นค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิดค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืมในการฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประเภทการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอกและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 109 ข้อ 11

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและศิลปะการป้องกันตัว จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
การป้องกันและศิลปะการป้องกันตัวให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนผู้ทีมีความสนใจให้มีความรู้
และทักษะในการป้องกันตัวและการต่อสู้ แบบประชิดตัว 
เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 ประเภทการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 109 ข้อ 10
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โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึกด้านความมีนําใจในการใช้รถใช้ถนน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึก
ด้านความมีนําใจในการใช้รถใช้ถนน ในการฝึกอบรม
ความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กนักเรียนและผู้ทีเกียวข้อง
ในเขตเทศบาลมีจิตสํานึกความปลอดภัย เป็นค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประเภท
การฝึกอบรมบุคคลภายนอกและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที 104 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ ซอง ฯลฯ ทีเป็นประเภทวัสดุสํานักงาน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหลอดไฟ สายไฟ แบตเตอรีวิทยุ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่นแบตเตอรี 
ยางนอก ยางใน ปะยาง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง นํามันเครือง 
นํามันหล่อลืนฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชุดเครืองแต่งกายของเจ้าหน้าทีเทศกิจ
ทีสามารถเบอกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  
เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากล้องวงจรปิด 
ทีติดตังในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 3,050,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,050,500 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการติดตังกล้องวงจรปิดเพิมเติมและการเพิมประสิทธิภาพ
ของกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล

จํานวน 3,000,000 บาท

โครงการติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV)เพิมเติมและการ
เพิมประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์พ่วงต่อ
จอแสดงภาพและระบบบันทึกข้อมูลโดยสมบูรณ์และ
พร้อมใช้งาน ติดตังภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง 
จํานวน ๓๐ กล้อง
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืนฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 110 ข้อ 12

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 50,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30หน้า/นาที)
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมทังโต๊ะและเก้าอี
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 130 ข้อ 22
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 21,201,500 บาท
งบบุคลากร รวม 9,476,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,476,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 739,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล
ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,543,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกประจํา
และเงินปรับปรุงประจําปี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ขอลูกจ้างประจํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,442,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 642,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 9,530,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,290,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีได้รับมอบหมาย ทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงาน  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  
ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการและในกรณี
ทีมีความจําเป็นเร่งด่วน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน  
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 4,270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ   
ค่าจ้างทําของ  ค่าบริการ  ค่าจัดทําป้ายโฆษณา  
หรือแผ่นพับ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าพาหนะ  
ค่าเบียเลียง  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน  รวมทังการประสานแผน
ให้กับประชาชนผู้เข้าฝึกซ้อมแผน  สําหรับเป็นค่าอาหาร
และเครืองดืนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผน  และผู้เกียวข้อง  
ค่าใช้จ่ายอืนๆ  เช่น เคมีดับเพลิง  นํามัน  แก๊ส  ทีจําเป็น
สําหรับโครงการ  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550  มาตรา ๒๐  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  
ด่วนทีสุด  ที มท.0810.3/ว.1102 ลงวันที 1กรกฎาคม 2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง  
หน้าที  107  ข้อ  7
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โครงการประชุมสัมมนา อปพร. ประจําเดือน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนา  
อปพร.  ประจําเดือน  ประชุมสัมมนาและทบทวน
ความรู้เกียวกับระเบียบและภารกิจในการปฏิบัติหน้าที  
ทุกๆ 2 เดือน  สําหรับเป็นค่าอาหารและเครืองดืน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และผู้เกียวข้องค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ทีจําเป็นสําหรับโครงการ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  
ด่วนทีสุด ที มท.0810.3/ว.1102 ลงวันที 1กรกฎาคม 2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง  
หน้าที  107  ข้อ  6

โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยแก่สถานประกอบการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและเตือนภัย
แก่สถานประกอบการ ประชุมเพือป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในเบืองต้น และซักซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับ
เจ้าของสถานประกอบการ หรือเจ้าหน้าที ผู้เกียวข้อง
กับการระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ จํานวน 1 ครัง 
ประมาณ 400 คน (สถานประกอบการ ภายในเขตเทศบาล
เมืองลัดหลวง ทัง ๓ ตําบล)  สําหรับเป็นค่าอาหารว่างและ
เครืองดืมผู้เข้าประชุมและผู้เกียวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุในการฝึก  เช่น  เคมีดับเพลิง  นํามัน  แก๊ส  ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  
ด่วนทีสุด  ที มท.0810.3/ว.1102 ลงวันที  1  กรกฎาคม  2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง  
หน้าที  108  ข้อ  8

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.  
จํานวน  1  ครัง  ประมาณ  150  คน  พร้อมเจ้าหน้าที
สําหรับเป็นค่าอาหารและเครืองดืมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และผู้เกียวข้อง  ค่าวัสดุในการฝึก  เช่น  เคมีดับเพลิง  
นํามัน  แก๊ส  ฯลฯ  ค่าเอกสาร  เครืองเขียนประกอบ
การฝึกค่าของขวัญของรางวัล  ค่าชุดเครืองแบบ อปพร. 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นสําหรับโครงการ  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  ข้อ  28  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  
ด่วนทีสุด  ที มท.0810.3/ว.1102 ลงวันที  1  กรกฎาคม  2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง  
หน้าที  106  ข้อ  4
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โครงการอบรมสาธิตการใช้เครืองดับเพลิงและแก๊สหุงต้มแก่เยาวชนและ
ประชาชน

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสาธิตการใช้เครืองดับเพลิง
และแก๊สหุงต้มแก่เยาวชนและประชาชน  ฝึกอบรมนักเรียน  
เยาวชนในเขตเทศบาล  จํานวน  3  รุ่น  และประชาชน  
จํานวน  3  รุ่น  รวม  6  รุ่น  ประมาณ  100  คน/รุ่น  
สําหรับเป็นค่าอาหารและเครืองดืมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และผู้เกียวข้อง  ค่าวัสดุในการฝึก  เช่น  เคมีดับเพลิง  นํามัน  
แก๊ส  ฯลฯ  ค่าเอกสาร  เครืองเขียน  ประกอบการฝึก  
ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าตอบแทนวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นสําหรับโครงการ  โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550 
 มาตรา ๒๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  
ด่วนทีสุด  ที มท.0810.3/ว.1102 ลงวันที  1  กรกฎาคม  2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง  
หน้าที  106  ข้อ  5

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  จํานวน  1  รุ่น  ประมาณ  50  คน 
 สําหรับเป็นค่าอาหารและเครืองดืมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และผู้เกียวข้อง  ค่าวัสดุในการฝึก เช่น ชุดเครืองแบบ รองเท้า 
หมวก เข็ม เครืองหมาย  อปพร. ค่าอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม  
เช่น  เคมีดับเพลิง  นํามัน  แก๊ส  ฯลฯ  ค่าเอกสาร  เครืองเขียน
ประกอบการฝึก  ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น
สําหรับโครงการ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.  2553  
ข้อ  28  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  
ด่วนทีสุด  ที มท.0810.3/ว.1102 ลงวันที  1  กรกฎาคม  2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง  
หน้าที  105  ข้อ  3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่างๆ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 2,580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน  เช่นกระดาษ
แบบพิมพ์  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ซอง  
ถังนํายาดับเพลิง ฯลฯ ทีเป็นประเภทวัสดุสํานักงาน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
เช่น  หลอดไฟ สายไฟ  ฯลฯ  
ทีเป็นประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตังจ่ายจากงเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่าเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  
เช่น  แก้วนํา  ถ้วยชา  กระดาษชําระ  
ไม้กวาด  นํายาดับกลิน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  
เช่น  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  
เช่น  แบตเตอรี ยางนอก  ยางใน  
ปะยาง  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง  
นํามันเครือง นํามันหล่อลืน  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํายาดับเพลิง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าล้างอัดรูป – ขยายภาพ  
ม้วนวีดีโอ  ฟิล์ม เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชุดเครืองแต่งกาย
ของเจ้าหน้าทีดับเพลิงและเจ้าหน้าที อปพร.  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
เช่น  หมึกพิมพ์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  
เช่น  ถังนํายาดับเพลิง  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ  เช่น  สายส่งนํา  
ข้อต่อ ท่อดูด  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 390,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีดับเพลิง ศูนย์ย่อยดับเพลิง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในกิจการของงานป้องกันฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานีดับเพลิง
ทัง 2 สถานี จํานวน  3  หมายเลข  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 2,195,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,195,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบพญานาค จํานวน 105,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบพญานาค  
ขนาด  5  แรงม้า  พร้อมท่อดูด  และอุปกรณ์ครบชุด  
จํานวน 3 เครือง ๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท
คุณลักษณะและรายละเอียดตามข้อกําหนดของเทศบาล
เพือให้มีเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติงาน  
จึงจําเป็นต้องจัดซือครุภัณฑ์นี
ตามราคาท้องถิน
ตามหนังสือสังการ  กระทรวงมหาดไทย  
ที  มท.0808.2/ว.1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง  
หน้าที  128  ข้อ  21
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ค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบหาบหาม จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบหาบหาม  
จํานวน  5 เครือง  ๆ ละ  400,000  บาท 
เป็นเงิน 2,000,000 บาท
คุณลักษณะและรายละเอียดตามข้อกําหนดของเทศบาล
เพือให้มีเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติงาน  
จึงจําเป็นต้องจัดซือครุภัณฑ์นี
ตามราคาท้องถิน
ตามหนังสือสังการ  กระทรวงมหาดไทย  
ที  มท.0808.2/ว.1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง  
หน้าที  128  ข้อ  18

จัดซือหัวฉีดดับเพลิง แบบด้ามปืน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน  
จํานวน  2  ด้ามๆ ละ  45,000  บาท  เป็นเงิน  90,000  บาท  
คุณลักษณะและรายละเอียดตามข้อกําหนดของเทศบาล
เพือให้มีเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติงาน  
จึงจําเป็นต้องจัดซือครุภัณฑ์นี
ตามราคาท้องถิน
ตามหนังสือสังการ  กระทรวงมหาดไทย  
ที  มท.0808.2/ว.1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง  
หน้าที  126  ข้อ  15
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 19,014,300 บาท

งบบุคลากร รวม 18,115,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 18,115,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,662,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี และทีระเบียบฯกําหนดให้เบิกจ่ายได้ 
เป็นเงิน 1,362,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีและทีระเบียบฯกําหนดให้เบิกจ่ายได้
เป็นเงิน 3,000,000 บาท 
ตามหนังสือสังการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0809.4/ว1157 ลงวันที 13 มิ.ย. 2560 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทัวไป 
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีและทีระเบียบฯกําหนดให้เบิกจ่ายได้ 
เป็นเงิน 1,300,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 208,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 
และทีระเบียบฯกําหนดให้เบิกจ่ายได้ เป็นเงิน 68,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานครู พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีและทีระเบียบฯกําหนดให้เบิกจ่ายได้ 
เป็นเงิน 140,000 บาท 
ตามหนังสือสังการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0809.4/ว1157 ลงวันที 13 มิ.ย. 2560 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทัวไป 
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 86,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล 
และทีระเบียบฯกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วันทีพิมพ์ : 27/7/2560  21:02:09 หน้า : 29/70

101



เงินวิทยฐานะ จํานวน 140,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครู และทีระเบียบฯ 
กําหนดให้เบิกจ่ายได้ 
ตามหนังสือสังการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0809.4/ว1157 ลงวันที 13 มิ.ย. 2560 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทัวไป 
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 9,993,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี และทีระเบียบฯกําหนดให้เบิกจ่ายได้
เป็นเงิน 5,800,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ทีระเบียบฯกําหนดให้เบิกจ่ายได้ 
เป็นเงิน 146,000 บาท 
ตามหนังสือสังการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0809.4/ว1157 ลงวันที 13 มิ.ย. 2560 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทัวไป 
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และทีระเบียบฯกําหนดให้เบิกจ่ายได้ 
เป็นเงิน 3,831,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนเด็กด้อยโอกาส
และทีระเบียบฯกําหนดให้เบิกจ่ายได้ 
เป็นเงิน 216,500 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 2,026,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
และทีระเบียบฯกําหนดให้เบิกจ่ายได้
เป็นเงิน  670,000 บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ทีระเบียบฯกําหนดให้เบิกจ่ายได้ 
เป็นเงิน 36,000 บาท 
ตามหนังสือสังการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0809.4/ว1157 ลงวันที 13 มิ.ย. 2560 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทัวไป 
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และทีระเบียบฯกําหนดให้เบิกจ่ายได้ 
เป็นเงิน 1,320,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 898,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 183,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 116,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2548 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 62,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนดให้เบิกจ่ายได้
เป็นเงิน 12,800 บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานครูผู้ดูแลเด็กและทีระเบียบฯกําหนด
ให้เบิกจ่ายได้ เป็นเงิน 50,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ได้จาก
การซือหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุงานบ้านงานครัว
เช่น ไม้กวาด จาน ชาม แก้ว ผงซักฟอก 
นํายาล้างจาน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ตะปู เหล็กเส้น ท่อนํา ปูน หิน ทราย ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ปะยาง ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง ค่านํามันเครือง
นํามันหล่อลืน  ฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าล้างอัดรูป ขยายภาพ ม้วนวีดีโอ
ฟิลม์  ผ้าขาว   ฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์
แผ่นจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์เกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 30,691,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 29,502,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 21,082,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
ค่าจ้างทําของ ค่าเช่าทีดิน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บางครุ อุปการราษฎร์ )

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนเทศบาล 1 ( บางครุ อุปการราษฎร์ )
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทีในโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 79 ข้อ 6

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนทีเทศบาลจัดการศึกษา เช่น ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีใช้ในโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 78 ข้อ 5
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โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันไหว้ครู 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนทีเทศบาลจัดการศึกษา เช่น ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีใช้ในโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 78 ข้อ 4

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเครืองดืม
ค่าจ้างเหมาต่างๆ  ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ในการตกแต่งเวที  ค่าของเล่นเด็ก
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมามหรสพ ค่าจ้างเหมาการ
เล่นต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 77 ข้อ 1

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียนทีเทศบาลจัดการศึกษา
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ทีใช้ในโครงการค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ 
ทุกรายการ สามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 78 ข้อ 3

โครงการเปิดบ้านวิชาการการแสดงผลงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ
การแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 80 ข้อ 7
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โครงการฝึกทักษะทางภาษาเพือการพัฒนาสู่อาเซียน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทักษะทางภาษา
เพือการพัฒนาสู่อาเซียน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 77 ข้อ 2

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของบุคลากรทางการศึกษา  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ  
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 116 ข้อ 1

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 80 ข้อ 8
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 19,702,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จํานวน 16,766,000 บาท
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียนในสังกัดสพฐ. , 
โรงเรียนในสังกัด อปท. 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

เพือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิน จํานวน 292,400 บาท ได้แก่ 
-ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด อปท. 
-ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต โรงเรียนในสังกัด อปท. 
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด อปท.
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศพด.  ฯลฯ
เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน 
จํานวน 963,100 บาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขันพืนฐานโรงเรียนในสังกัด อปท. ฯลฯ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน

เพือจ่ายสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน
(ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 
จํานวน 20,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสําหรับ
ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
โรงเรียนในสังกัด อปท. ฯลฯ
เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
จํานวน 1,660,900 บาท ได้แก่ เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตามหนังสือสังการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุดที มท0816.2/ว3301 ลงวันที 14 มิ.ย. 2560
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
เพิมเติมครังที 1  หน้าที  15  ข้อ  1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 8,105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ได้จาก
การซือหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุงานบ้านงานครัว
เช่น ไม้กวาด จาน ชาม แก้ว ผงซักฟอก 
นํายาล้างจาน ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 7,750,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 
โรงเรียนในสังกัดสพฐ. , โรงเรียนในสังกัด อปท. ,
ศพด. อปท.จัดตังเอง , ศพด. อปท. รับถ่ายโอน
ตามหนังสือสังการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุดที มท0816.2/ว3301 ลงวันที 14 มิ.ย. 2560
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าล้างอัดรูป ขยายภาพ 
ม้วนวีดีโอ ฟิมส์  ผ้าขาว   เป็นต้น   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น หมึกพิมพ์  แผ่นจัดเก็บข้อมูล 
อุปกรณ์เกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุการศึกษา สือการเรียนการสอน
อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 315,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้นําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 1,189,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,189,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการเปลียนวัสดุมุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงเรียนเทศบาล 2
หมู่ที 9 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

จํานวน 1,189,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเปลียนวัสดุมุงหลังคา และฝ้าเพดาน 
โรงเรียนเทศบาล 2 หมู่ที 9 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
เพิมเติมครังที 1  หน้าที  16   ข้อ  2

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 61,769,900 บาท

งบบุคลากร รวม 35,701,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 35,701,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,515,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน   เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง  ๆ   ของพนักงานเทศบาล
ตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
ตามระเบียบทีกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,618,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  
ตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 28,246,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ    และ
พนักงานจ้างทัวไป   และตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,218,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง 
ตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 26,068,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,098,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง
ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีกําหนด   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบทีกําหนด   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 22,930,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 21,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะ
มูลฝอย การลอกท่อระบายนํา คู คลองต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 
ค่ารับวารสาร ค่าเบียประกัน และอืน  ๆ ทีจําเป็น       
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร   เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรงานรักษาความสะอาด จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ได้แก่  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  -  ปิดการอบรม   ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ทีใช้
ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นตามโครงการ  ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2557 
ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสังการทีเกียวข้อง     
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 117 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ      
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 995,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน  สิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพ  
เช่น  เครืองเขียน  แบบพิมพ์  สิงพิมพ์ได้จากการซือ  
หรือการจ้างพิมพ์  ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น   หลอดไฟ  ฟิวส์  
สายไฟฟ้า  สวิตซ์   ปลัก   ถ่านใส่เครืองตรวจนําตาลในเลือด  
ถ่านใส่เครืองตรวจไขมันในเลือด  ถ่านใส่ไมค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง  ไม้กวาด 
เข่ง ผงซักฟอก  นํายาดับกลิน  นํายาล้างจาน  แปรงถูพืน  
ถังรองรับขยะมูลฝอยประเภทต่าง  ๆ  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  อิฐ  หิน  ดิน  ปูน  ทราย 
ไม้  สี  ตะปู  ท่อนํา  ชะแลง   ทีเกียวกับการก่อสร้าง   ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น หน้ากากป้องกัน
สารเคมี   ตลับกรองป้องกันสารเคมี  ยาฆ่าหญ้า  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
เช่น  กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี  โฟม ฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น  เสือ  กางเกงขายาว  
รองเท้าบู๊ต   ถุงมือ ฯลฯ  ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น 
แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ 
ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของเครืองปัมนําล้างรถขยะ
ทีแฟลตเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ของเครืองปัมนําล้างรถขยะ
ทีแฟลตเทศบาล    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 13,044,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,750,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,800,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเสียง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม  ค่าเบียเลียง 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ   และค่าใช้จ่ายอืน  ๆ   ทีจําเป็นตาม
โครงการ  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  
พ.ศ.  2557  ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง     
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง   
หน้าที  82 ข้อ  2

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  บริการเชิงรุกสู่ชุมชน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม  ค่าเบียเลียง 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  ทําหมันสุนัข   และค่าใช้จ่ายอืน  ๆ  
ทีจําเป็นตามโครงการ   ฯลฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคล
ภายนอก และหนังสือสังการทีเกียวข้อง     
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง   
หน้าที  84  ข้อ 5
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม  ค่าเบียเลียง 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  ค่าวัสดุจัดตังศูนย์คัดแยกขยะ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557   ประเภทการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก และหนังสือสังการทีเกียวข้อง     
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง   
หน้าที  99   ข้อ 1

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด- ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม ค่าเบียเลียง 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตาม
โครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.  2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง     
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง   
หน้าที  103  ข้อ 5

โครงการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน  ได้แก่  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  -  ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้
ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ  ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2557 
ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสังการทีเกียวข้อง     
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง   
หน้าที  100 ข้อ  2

โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และศึกษาดูงาน  ได้แก่  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  -  ปิดการอบรม     ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ทีใช้
ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ  ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2557 
ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสังการทีเกียวข้อง     
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  83   ข้อ  4
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โครงการร่วมฟืนคืนนําใส ร่วมใจอนุรักษ์คูคลอง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม  ค่าเบียเลียง 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  และค่าใช้จ่ายอืน  ๆ  ทีจําเป็นตาม
โครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.  2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง       
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  102  ข้อ  4

โครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน  ได้แก่  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  -  ปิดการอบรม    ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
การฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2557 
ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสังการทีเกียวข้อง     
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  81   ข้อ 1

โครงการหน้าบ้านน่ามอง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม  ค่าเบียเลียง 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  และค่าใช้จ่ายอืน  ๆ  ทีจําเป็นตาม
โครงการ  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.  2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง     
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  101 ข้อ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง  ๆ  
ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น      
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 7,950,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 1,200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก 
ยางใน  เพลา  ตลับลูกปืน  นํามันเบรก  หัวเทียน  ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 6,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนใช้กับรถยนต์  
เครืองตัดหญ้า  เปลียนถ่ายนํามันเครือง   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   
เช่น เวชภัณฑ์   ยารักษาโรค  ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  เช่น ใบมีดเครืองตัดหญ้า จานมีดตัด
หญ้า  แปรงกวาดกลาง   แปรงกวาดของรถดูดฝุ่น   ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 294,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 294,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง จํานวน 294,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง 
สะพายหลัง เครืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 
จํานวน 3 เครือง ๆ ละ 98,000 บาท 
เพือให้มีเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจําเป็น
ต้องจัดหาครุภัณฑ์นี 
ตังตามราคาท้องถิน ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
เพิมเติม ครังที 1 หน้าที  18  ข้อ  2

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 503,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 503,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น      
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  
เครืองเขียน  แบบพิมพ์  สิงพิมพ์ได้จากการซือ   ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือหลอดไฟ  ฟิวส์  สายไฟฟ้า 
สวิตซ์ ปลัก ถ่านใส่เครืองตรวจนําตาลในเลือด  
ถ่านใส่เครืองตรวจไขมันในเลือด  ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด 
ผงซักฟอก  นํายาดับกลิน  นํายาล้างจาน แปรงถูพืน ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   
เช่น เวชภัณฑ์   ยารักษาโรค  ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 68,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า   ของศูนย์บริการสารณสุข
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา   ของศูนย์บริการสารณสุข
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์   ของศูนย์บริการสารณสุข
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 4,050,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,050,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,050,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับคนพิการ
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน 
ทีจําเป็นตามโครงการฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเจ้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
ประเภทฝึกอบรมบุคคลภายนอก และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที9) พ.ศ. 2553 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  85  ข้อ  1  (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา จํานวน 4,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ
เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สุขภาพกายและจิตใจ
เป็นค่าจ้างเหมาทําอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดสถานที ค่าสมนาคุณวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นตามโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  85  ข้อ  2  (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,230,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,453,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,453,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,495,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงาน   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 165,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้ลูกจ้างประจํา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา 
ทีได้รับค่าจ้างถึงขึนสูงของตําแหน่งและเงินเพิมพิเศษ      
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 604,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เป็นต้น                     
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 777,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตามทีได้รับมอบหมาย           
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน ทีมีสิทธิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง          
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจํา 
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ         
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าพิมพ์แบบ   ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมฯ 
ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ   
ค่าเช่าทีพัก  ในการเข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงาน และลูกจ้าง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงทรัพย์สิน เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าวัสดุ รวม 396,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น  
กระดาษ แบบพิมพ์  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ 
ตรายาง ฯลฯ     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
และวัสดุทีใช้ทําความสะอาดและอุปกรณ์อืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เช่น  แบตเตอรี  ยาง  หัวเทียน เพลา ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น 
นํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษสี  กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ผ้าหมึก หมึกพิมพ์  สําหรับเครืองพิมพ์ ฯลฯ 
ทีใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุอืน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ 
ซึงต้องจัดหามาในกรณีจําเป็นและ
ไม่มีประเภทตังจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

งานไฟฟ้าถนน รวม 242,476,800 บาท
งบบุคลากร รวม 8,726,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,726,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,141,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานและ
ตามทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,617,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้ลูกจ้างประจํา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา 
ทีได้รับค่าจ้างถึงขันสูงของตําแหน่งและ
เงินเพิมพิเศษ            
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,376,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  
และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 460,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง  
เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว   เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

งบดําเนินงาน รวม 11,721,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงาน, ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาหรือในวันหยุดราชการ 
ซึงเป็นกรณีเร่งด่วนกรณีพิเศษ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน 
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
ให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจํา
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าใช้สอย รวม 2,020,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ 
ปรับปรุงงานก่อสร้าง ของเทศบาลฯ ค่าพิมพ์แบบ   
ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ   
ค่าเช่าทีพัก  ในการเข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงาน และลูกจ้าง    
ตังจ่ายจากเงินรายได้                       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ประตูระบายนําใน
โครงการป้องกันนําท่วม  สิงก่อสร้างต่างๆ 
ของเทศบาลฯ รวมถึงครุภัณฑ์ต่างๆ และ
ค่าบํารุงทรัพย์สิน เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 7,580,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 
หลอดไฟ บาลาส คอนเดนเซอร์ อิกนิเตอร์ ฟิวส์ 
หรืออุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรชนิดต่าง ๆ สายไฟ 
ปลักเสียบไฟฟ้า และรวมถึงการจัดซือโคมไฟ
ชนิดหลอด LED เพือนําไปเปลียนโคมไฟแสงจันทร์เดิม  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย 
ซีเมนต์  แอสฟัลท์  ปูนขาว  ไม้  สี  ตะปู เหล็กเส้น   
บุ้งกี   ค้อน   จอบ   ขวาน  กบไสไม้   เลือย   สว่าน   
กระเบือง   สังกะสี  ท่อนํา  รถเข็นฯลฯ     
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เช่น  แบตเตอรี  ยาง  หัวเทียน เพลา ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 
เช่น นํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษสี  กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  
เช่น เสือ  กางเกง  หมวก ถุงเท้า เข็มขัด  
ถุงมือ หน้ากาก ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,005,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของอาคารเก็บวัสดุ  
กองช่าง  และค่าใช้กระแสไฟฟ้าของสถานีสูบนํา
ประตูระบายนํา  ตามโครงการป้องกันนําท่วม
จังหวัดสมุทรปราการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  
ตําบลบางจาก   
ตังจ่ายจากเงินรายได้                

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของอาคารเก็บวัสดุ  กองช่าง   
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  ตําบลบางจาก      
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ 
และงานในกองช่าง ของอาคารเก็บวัสดุ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

งบลงทุน รวม 221,532,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 221,532,000 บาท
ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประตูระบายนํา 
คลองตายวง ตําบลบางจาก

จํานวน 8,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ส่วนประกอบของประตูระบายนํา 
(เครืองสูบนํา,บานประตูระบายนํา)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
เพิมเติมครังที 1  หน้าที  7  ข้อ  5

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประตูระบายนํา 
คลองบางจาก ตําบลบางจาก

จํานวน 8,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ส่วนประกอบของประตูระบายนํา 
(เครืองสูบนํา,บานประตูระบายนํา)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
เพิมเติมครังที 1  หน้าที  8  ข้อ  6
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างเขือน กันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝังคลองกลาง พร้อมสะพาน
ทางเดินเท้าและราวกันตกจากถนนสุขสวัสดิ ซอย 39 ถึงสะพาน
ข้างคลองแขก ตําบลบางพึง

จํานวน 82,955,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขือนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝังคลอง 
ความยาวรวมสองด้านประมาณ 1,346.00 เมตร
พร้อมสะพานทางเดินเท้า กว้างประมาณ 2.10 เมตร 
ความยาวประมาณ 673.00 เมตร และราวเหล็กกันตก 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 643.00 เมตร 
ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน   39,400,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน  จํานวน  43,555,000  บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
เพิมเติมครังที 1  หน้าที  6  ข้อ  3

โครงการก่อสร้างเขือน กันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝังคลองจากคลองแขก 
(สะพานกูโบ) ถึงคลองกลาง (โรงแก้ว) หมู่ที 15 ตําบลบางพึง

จํานวน 26,800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขือนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝังคลอง 
ความยาวรวมสองด้านประมาณ 450.00 เมตร
ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
เพิมเติมครังที 1  หน้าที  6  ข้อ  2

โครงการก่อสร้างเขือนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝังคลอง จากคลองกลาง 
(โรงแก้ว) ถึงถนนสุขสวัสดิ ซอย 39 หมู่ที 15 ตําบลบางพึง

จํานวน 27,950,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขือนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝังคลอง 
ความยาวรวมสองด้านประมาณ 470.00 เมตร
ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
เพิมเติมครังที 1  หน้าที  5  ข้อ  1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ 78 ซอย 21 หมู่ที 6 ตําบลบาง
จาก

จํานวน 2,540,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. 
กว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 309 เมตร
และรางระบายนําสองข้าง พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม
เป็นฝาตะแกรงเหล็กหล่อ จํานวน 22 บ่อ 
ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 67  ข้อ 2
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ 78 ซอย 23 หมู่ที 6 ตําบลบาง
จาก

จํานวน 1,685,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. 
กว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 183 เมตร 
และรางระบายนําสองข้าง พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม
เป็นฝาตะแกรงเหล็กหล่อ จํานวน 27 บ่อ 
ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 67  ข้อ 3

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนสุขสวัสดิ 76 
ซอย 6/2 เชือมถนนประชาอุทิศ หมู่ที 8 ตําบลบางครุ 
และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชือมระหว่างถนนสุขสวัสดิ 76 
กับถนนสุขสวัสดิ 76 ซอย 6/2 หมู่ที 6 ตําบลบางจาก

จํานวน 57,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
   ช่วงที 1  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 7.00 เมตร 
ความยาวรวมประมาณ 532.00 เมตร วางท่อระบายนํา ค.ส.ล. 
ขนาด 0.60 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมทางเดินเท้า
ทังสองฝังถนน ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล
   ช่วงที 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 9.00 เมตร 
ความยาวรวมประมาณ 823.00 เมตร วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.
ขนาด 0.80 เมตร และบ่อพักรางวี ค.ส.ล. พร้อมทางเดินเท้า
ทังสองฝังถนน ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
เพิมเติม ครังที 1 หน้าที  9  ข้อที  7

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทีจอดรถ บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองลัด
หลวง หมู่ที 1 ตําบลบางจาก

จํานวน 2,582,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก มุงเหล็กรัดลอน 
(meta sheet) พืนทีไม่น้อยกว่า 1,033 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 69 ข้อ 6

โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 
ตามมติคณะรัฐมนตรี และหรือทีระเบียบกําหนด
ให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร ซอยสุขสวัสดิ 53 ตําบลบางจาก จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงโป๊ะเหล็ก ขนาดกว้าง
ประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 12.00 เมตร 
สูงประมาณ 1.40 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับ 
ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 69 ข้อ 7
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งบเงินอุดหนุน รวม 497,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 497,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 497,000 บาท

1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสุขสวัสดิ 66 
ช่วงปลายซอยหน้าตลาดนําลัดหลวง ตําบลบางครุ  
จํานวน  96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมแสงจันทร์ ขนาด 125W 220V
กิงยาว 1.20 เมตร   จํานวน 10 ชุด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 70 ข้อ 11

2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสุขสวัสดิ 62/2 (หมู่บ้าน
พัชราภรณ์)  ตําบลบางพึง  จํานวน  200,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมไฮเพรสเซอร์ โซเดียม 
ขนาด 150 W  220V กิงยาว 1.7 เมตร  จํานวน 15 ชุด
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 69 ข้อ 8

3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสุขสวัสดิ 70 
แยก 14 แยกเข้า หมู่บ้านสุขสบาย ตําบลบางครุ
จํานวน  155,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมแสงจันทร์  ขนาด 125 W 220 V 
กิงยาว 1.20 เมตร  จํานวน 16 ชุด
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 70 ข้อ 9

4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสุขสวัสดิ 74 
แยกซอยอุ่นใจ ตําบลบางจาก  จํานวน  46,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมแสงจันทร์  ขนาด 80 W 220 V 
กิงยาว 1.20 เมตร  จํานวน 5 ชุด
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 70 ข้อ 10

งานสวนสาธารณะ รวม 8,005,400 บาท
งบบุคลากร รวม 3,798,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,798,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 435,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 596,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้ลูกจ้างประจํา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา 
ทีได้รับค่าจ้างถึงขันสูงของตําแหน่งและเงินเพิมพิเศษ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,484,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทีอยู่ในสังกัด 
และทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 276,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง  
เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

งบดําเนินงาน รวม 4,207,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 292,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน, ลูกจ้างประจํา                         
และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาหรือ
ในวันหยุดราชการ ซึงเป็นกรณีเร่งด่วน กรณีพิเศษ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน 
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
ให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจํา
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าใช้สอย รวม 1,805,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น  
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และจ้างเหมาบริการ
แรงงานเป็นรายบุคคล  ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ   
ค่าเช่าทีพัก  ในการเข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงาน และลูกจ้าง        
ตังจ่ายจากเงินรายได้                       
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ค่าบํารุงทรัพย์สิน เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้                       

ค่าวัสดุ รวม 2,110,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานบ้านงานครัว และวัสดุ
ทีใช้ทําความสะอาดและอุปกรณ์อืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน 
ทราย ปูนขาว  ไม้  สี  ตะปู เหล็กเส้น  บุ้งกี  ค้อน   
จอบ  ขวาน  กบไสไม้   เลือย  สว่าน   กระเบือง   
สังกะสี  ท่อนํา  รถเข็นฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เช่น  แบตเตอรี  ยาง  หัวเทียน เพลา ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น 
นํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ 
ปุ๋ย กระถางต้นไม้ จานรองกระถาง ดินผสม ฯลฯ 
ตกแต่งสํานักงานประกอบพิธีต่าง ๆ จัดส่วนหย่อม 
จัดปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  สวนสาธารณะฯ        
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 4,832,500 บาท

งบบุคลากร รวม 4,206,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,206,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,950,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ
เงินปรับปรุงประจําปี และทีระเบียบ
กําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงประจําปี
ให้แก่ลูกจ้างประจําและทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,871,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัวไป เงินปรับปรุงประจําปี
และทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัวไป และทีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 626,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนราชการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันหยุดราชการซึงเป็นกรณีเร่งด่วน หรือกรณีพิเศษ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา
ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าทําของ
ค่าธรรมเนียม ค่ารับวารสาร หนังสือระเบียบทางราชการ
ทีอาจเกิดขึนตามความจําเป็น เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชาอาณาจักร
ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพ
และวัสดุคงทนถาวร เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ซอง เป็นต้น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์
ปลัก สายไฟฟ้า (แบบสัน, แบบยาว) เป็นต้น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ
เช่น ไม้กวาด แก้วนํา จาน ชาม ผงซักฟอก
กระดาษชําระ นํายาทําความสะอาดต่างๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ปะยาง หัวเทียน
เพลา เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
นํามันเครือง นํามันหล่อลืน เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น ป้ายไวนิล ล้างอัดรูป – ขยายภาพ
ซือกระดาษโปสเตอร์ สี โฟม ฟิล์ม เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์ต่างๆ
เกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 4,650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,650,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,650,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอน
โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนชาวไทยมุสลิมได้ร่วมกัน
ประกอบพิธีทางศาสนา และการบรรยายให้ความรู้ ตามหลัก
คําสอนของศาสนาอิสลามและเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหาร
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท.0808.4/ว 5063
ลงวันที 16 ธันวาคม 2554 เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีการจัดทําโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอด และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  90  ข้อ  9  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการดนตรีนันทนาการต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดนตรีนันทนาการ
ต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ทีใช้
ในโครงการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมามหรสพ 
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ ทุกรายการ
สามารถถัวจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 87 ข้อ 1 (กองการศึกษา)

โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลือนที
เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าสิงของสมนาคุณ 
ค่าโล่และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวกับการออกหน่วยเคลือนที 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที9) พ.ศ. 2553 
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  90  ข้อ  8  (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการเทศบาลพบคณะกรรมการชุมชน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลพบคณะกรรมการชุมชน
เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับโครงการฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ประเภท
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  119 ข้อ  2  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 1,750,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนฯ
เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม
ค่าตอบแทน ค่าทีพัก ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับโครงการฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  119 ข้อ  3  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและทักษะวิชาชีพ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและ
ทักษะวิชาชีพ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นตามโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ประเภทฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที9) พ.ศ. 2553 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  88  ข้อ  5  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดทําแผนชุมชน
เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ในการจัดทําแผนและค่าใช้จ่าย 
ทีเกียวกับโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  118 ข้อ  1  (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตฯ
เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารอาหารว่าง และเครืองดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับโครงการฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  120  ข้อ  4  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการเลือกตังคณะกรรมการชุมชนย่อยชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมทีครบวาระ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตังคณะกรรมการชุมชนย่อย
ชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมทีครบวาระ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการเลือกตัง และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นตามโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที9) พ.ศ.2553 
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  120  ข้อ  5  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษให้กับเยาวชน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษ
ให้กับเยาวชน เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืมค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเกียวกับ
โครงการฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  91  ข้อ  10  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสัน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสัน
เช่นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
ประเภทฝึกอบรมบุคคลภายนอก และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที9) พ.ศ. 2553 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  88  ข้อ  4  (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง เช่นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร 
อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม 
และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับโครงการฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอกและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
เพิมเติมครังที 1   หน้าที  17  ข้อ  1  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอดเปรียวไว้กินหวาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอดเปรียวไว้กินหวาน
เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับโครงการฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที  89  ข้อ  7  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชนมุสลิมต้านภัยยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเยาวชนมุสลิมต้านภัยยาเสพติด
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าจ้างเหมาต่างๆ  ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ 
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมามหรสพ ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ 
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 88 ข้อ 3 (กองการศึกษา)
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โครงการออกกําลังกายต้านภัยยาเสพติด จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกกําลังกาย
ต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ทีใช้
ในโครงการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมามหรสพ 
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ 
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามหนังสือที มท 0808.4/1873 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2549 
เรือง ตอบข้อหารือค่าตอบแทนผู้นําออกกําลังกาย 
และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 87 ข้อ 2 (กองการศึกษา)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและฝึกทักษะด้านกีฬา จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และฝึกทักษะด้านกีฬา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล 
ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน
ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าจ้างเหมาวงดุริยางค์
เปิดงาน ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 95 ข้อ 9
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 2,730,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,730,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,730,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีท้องถิน สืบสานวัฒนธรรมทางสายนํา บริเวณคลอง
ลัดหลวง

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีท้องถิน
สืบสานวัฒนธรรมทางสายนํา บริเวณคลองลัดหลวง    
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าจ้างเหมามหรสพ ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาต่างๆ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าของขวัญ ของรางวัล 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการค่าเงินรางวัล 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 
และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 93 ข้อ 5

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพระเพณี
ลอยกระทง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าจ้างเหมามหรสพ ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาต่างๆ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ ของรางวัล 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าเงินรางวัล 
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นตามโครงการ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 92 ข้อ 1

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
เช่น ค่าตกแต่งรถสงกรานต์ ค่าเครืองแต่งกาย ค่าจัดขบวนแห่
ค่าสนับสนุนโรงเรียนและชุมชุนทีร่วมขบวนกับเทศบาล 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ทีใช้ในโครงการ ฯลฯ ค่าต้นไม้ประดับรถ ค่าสนับสนุนการประกวด
นางสงกรานต์ ค่าเครืองแต่งกายนางฟ้า และผู้เข้าร่วมขบวนแห่ 
ค่าสนับสนุนบ่อนสะบ้า ค่าสนับสนุนการละเล่นพืนบ้านต่างๆ
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 92 ข้อ 3
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โครงการจัดงานประเพณีแห่หงษ์ธงตะขาบ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี
แห่หงส์ธงตะขาบ  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าจ้างเหมามหรสพ ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าของขวัญ ของรางวัล 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ ค่าเงินรางวัล 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นตามโครงการ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 93 ข้อ 4

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันขึนปีใหม่
เช่น ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
ค่าปัจจัยไทยทาน  ค่าปัจจัยถวายพระ  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีใช้ในโครงการ ค่าเครืองอุปโภค  ค่าจัดสถานที 
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 92 ข้อ 2

โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสําคัญ
ทางศาสนา ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
ทีใช้ในโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าจ้างเหมามหรสพต่างๆ 
ค่าเครืองไทยทาน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ  
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 93 ข้อ 6
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ในมิติวัฒนธรรม เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทีใช้ในโครงการ ค่าของขวัญ 
ของรางวัล ค่าตอบแทนต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นตามโครงการ  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 94 ข้อ 7

โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม และทัศนศึกษา ของชาวไทยมุสลิมในเขต
เทศบาล

จํานวน 1,300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรม
อิสลามและทัศนศึกษาของชาวไทยมุสลิม
ในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าจ้างเหมามหรสพ ค่าจ้างเหมาวงดนตรี 
ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ
ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ 
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557และหรือระเบียบฯ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 95 ข้อ 8
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 131,442,200 บาท

งบกลาง รวม 131,442,200 บาท
งบกลาง รวม 131,442,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 3,768,000 บาท

- เพือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้าง
ทีสังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง จํานวน 3,500,900  บาท
ตามหนังสือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 
ที สป. พด 0025/ว.17172 ลงวันที 27 พฤศจิกายน 2546 
ให้สมทบของฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นอัตรา
ฝ่ายละร้อยละ 5 ของค่าจ้าง และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง 
หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 33 ให้พนักงานจ้าง 
ได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม  เว้นแต่ค่าเบียประกันสังคมให้เทศบาล
เป็นผู้ชําระแทนพนักงานจ้าง เทศบาลฯ ตังงบประมาณรายจ่าย
สมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 10 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน  9,100 บาท 
ให้กับพนักงานจ้างการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
ตามหนังสือสังการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0809.4/ว1157 ลงวันที 13 มิ.ย. 2560 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทัวไป 
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(กองการศึกษา) 

- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 258,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(กองการศึกษา) 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 86,204,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเพือรองรับการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุทีมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที  98  ข้อ 3 (กองสวัสดิการสังคม)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 17,908,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเพือรองรับการจัดสวัสดิการ 
เบียความพิการให้แก่คนพิการทีมีสิทธิตามเกณฑ์ทีกําหนด
ทีได้แสดงความจํานงโดยขอขึนทะเบียนเพือขอรับเงิน
เบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที  98  ข้อ 4 (กองสวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 816,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเพือรองรับการสงเคราะห์
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หน้าที  98  ข้อ 5 (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 3,000,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วน
ในกิจการของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 9,000,000 บาท
-ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล  จํานวน  600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3889 
ลงวันที  29  พฤศจิกายน  2538 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

-ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยคํานวณจาก
ค่าปรับผู้กระทําความผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก  ดังนี 
1. แผงกันจราจร(เหล็กแป๊ป)ขนาด 100 ซ.ม. x 150 ซ.ม.  
จํานวน  200  แผง
2. สีทาถนน
3. กรวยยางสะท้อนแสง
4. เพือจัดซือกระจกโค้งสะท้อนการมองเห็น ชนิดโพลีคาร์บอเนต
พร้อมเสาและอุปกรณ์จับยึด ติดตังตามจุดต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล
เมืองลัดหลวง เพือให้ประชาชนได้ใช้เป็นประโยชน์ในการสัญจร
ไปมา ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ  -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24” 
พร้อมเสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2”
ยาวประมาณ 3.00 ม. และอุปกรณ์ 
5. ค่าซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรตามถนนสายต่าง ๆ และ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ    
รวมทังซือวัสดุอืน ๆ ทีจําเป็นเกียวกับกิจการจราจรทีอาจเกิดขึน 
(อนึงค่าใช้จ่ายเกียวกับกิจการจราจร รายการต่าง ๆ 
ให้เฉลียถัวจ่ายกันได้)
6. สัญญาณไฟวับวาบบริเวณทางแยกร่วมและบริเวณ
ถนนเข้าซอยต่าง ๆในชุมชน รวมทังซือวัสดุอืน ๆ ทีจําเป็นเกียวกับ
กิจการจราจรทีอาจเกิดขึน (อนึงค่าใช้จ่ายเกียวกับกิจการจราจร 
รายการต่าง ๆ ให้เฉลียถัวจ่ายกันได้)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 71 ข้อ 1

-เงินให้ทุนการศึกษา สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส 
จํานวน  3,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นทุนการศึกษา สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและ ผู้ด้อย
โอกาส แก่เด็กกําพร้า เด็กยากจนและคนพิการ ในเขตเทศบาลเมือง
ลัดหลวง ประจําปีการศึกษา 2558  ตามหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที 30 เมษายน 2550  
และ/หรือ ตามหลักเกณฑ์หนังสือสังการทีสามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 96 ข้อ 1

-เงินสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลัดหลวง  
จํานวน 2,900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองลัดหลวง ตามหลักเกณฑ์หนังสือสังการ
ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลเมืองลัดหลวง
หน้าที 97 ข้อ 2
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทําศพพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล 
กรณีตายระหว่างรับราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 8,745,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จข้าราชการ
ส่วนท้องถิน โดยคํานวณจากประมาณการรายรับ
ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในอัตราร้อยละ 2  
ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ 
และเงินอุดหนุน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญให้แก่
ข้าราชการบํานาญซึงเป็นผู้ขอรับเงินบํานาญจากเทศบาล 
ตามระเบียบฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจํา 
ตามระเบียบฯ ให้แก่ 
- นายประเสริฐ  แซ่โค้ว
- นายโปรด  โนมะเศรษฐี
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข)
ให้กับพนักงานครูเทศบาลสังกัดโรงเรียน อปท. ในอัตราร้อยละ 5% 
ตามหนังสือสังการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0809.4/ว1157 ลงวันที 13 มิ.ย. 2560 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทัวไป 
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
(กองการศึกษา)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,500,000

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 9,000,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 816,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 3,768,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 86,204,400

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (กบข.) 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

8,745,000

สํารองจ่าย 3,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 17,908,800

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,871,800 7,465,000 28,246,400 9,993,500 9,466,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 16,000 10,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 193,200 67,200 208,000 120,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,500,000

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 9,000,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 816,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 3,768,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 86,204,400

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (กบข.) 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

8,745,000

สํารองจ่าย 3,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 17,908,800

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 390,000 390,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4,399,000 4,399,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

634,000 634,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,766,000 1,766,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 390,000 390,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 12,137,000 69,179,700

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 100,000 126,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 866,200 1,454,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 132,000 767,000 3,218,700 2,026,000 978,000

เงินเดือนพนักงาน 1,950,500 4,072,600 2,515,100 5,662,000 1,633,900

เงินวิทยฐานะ 140,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 252,200 2,379,200 1,618,500 3,286,000

เงินประจําตําแหน่ง 85,200 36,000 86,000 18,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 160,000 20,000 62,800 70,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 2,250,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 79,000 78,000 116,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 230,000 2,000,000 5,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 100,000 2,380,000 21,000,000 20,000 30,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

2. โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 65,000 1,500,000 100,000 130,000

โครงการการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาผู้ประกอบการ
ค้าขายบนทางเท้าและ
พืนทีสาธารณะ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 1,437,400 8,559,100

เงินเดือนพนักงาน 13,590,400 29,424,500

เงินวิทยฐานะ 140,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,650,000 9,185,900

เงินประจําตําแหน่ง 843,200 1,068,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 185,000 522,800

ค่าเบียประชุม 15,000 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,000,000 7,300,000

ค่าเช่าบ้าน 514,000 823,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 90,000 2,345,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,850,000 25,380,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 1,500,000 1,500,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 100,000 100,000

2. โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล 50,000 50,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 60,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง 3,000,000 3,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 1,200,000 3,045,000

โครงการการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาผู้ประกอบการ
ค้าขายบนทางเท้าและ
พืนทีสาธารณะ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี 
โรงเรียนเทศบาล 1 ( 
บางครุ อุปการราษฎร์ 
)

40,000

โครงการจัดกิจกรรม
เดือนรอมฎอน 100,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 10,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันไหว้ครู 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิน สืบ
สานวัฒนธรรมทางสาย
นํา บริเวณคลองลัด
หลวง

500,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 500,000

โครงการจัดงานประ
เพณีแห่หงษ์ธงตะขาบ 100,000

โครงการจัดงานวันขึน
ปีใหม่ 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 700,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล
โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางศาสนา 70,000

โครงการชุมชน
ปลอดภัยร่วมใจเฝ้า
ระวังและแจ้งข่าว

50,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน

100,000

โครงการดนตรี
นันทนาการต้านภัยยา
เสพติด

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี 
โรงเรียนเทศบาล 1 ( 
บางครุ อุปการราษฎร์ 
)

40,000

โครงการจัดกิจกรรม
เดือนรอมฎอน 100,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 10,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันไหว้ครู 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิน สืบ
สานวัฒนธรรมทางสาย
นํา บริเวณคลองลัด
หลวง

500,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 500,000

โครงการจัดงานประ
เพณีแห่หงษ์ธงตะขาบ 100,000

โครงการจัดงานวันขึน
ปีใหม่ 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 700,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 20,000 20,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางศาสนา 70,000

โครงการชุมชน
ปลอดภัยร่วมใจเฝ้า
ระวังและแจ้งข่าว

50,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน

100,000

โครงการดนตรี
นันทนาการต้านภัยยา
เสพติด

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตรวจคัด
กรองสารเสพติดและ
ป้องกันโรคเอดส์ใน
กลุ่มเสียง

60,000

โครงการทําความ
สะอาดครังใหญ่ (Big 
Cleaning Day)
โครงการเทศบาล
เคลือนที 80,000

โครงการเทศบาลพบ
คณะกรรมการชุมชน 60,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครอง 10,000

โครงการประชุม
สัมมนา อปพร. ประจํา
เดือน

30,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า  บริการเชิง
รุกสู่ชุมชน

200,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการเปิดบ้าน
วิชาการการแสดงผล
งาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

50,000

โครงการฝึกทักษะทาง
ภาษาเพือการพัฒนาสู่
อาเซียน

200,000

โครงการฝึกทักษะ
อาชีพให้กับคนพิการ 50,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันการเฝ้าระวังให้
กับเยาวชนในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและศิลปะการ
ป้องกันตัว

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตรวจคัด
กรองสารเสพติดและ
ป้องกันโรคเอดส์ใน
กลุ่มเสียง

60,000

โครงการทําความ
สะอาดครังใหญ่ (Big 
Cleaning Day)

30,000 30,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที 80,000

โครงการเทศบาลพบ
คณะกรรมการชุมชน 60,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครอง 10,000

โครงการประชุม
สัมมนา อปพร. ประจํา
เดือน

30,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า  บริการเชิง
รุกสู่ชุมชน

200,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 325,000 325,000

โครงการเปิดบ้าน
วิชาการการแสดงผล
งาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

50,000

โครงการฝึกทักษะทาง
ภาษาเพือการพัฒนาสู่
อาเซียน

200,000

โครงการฝึกทักษะ
อาชีพให้กับคนพิการ 50,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันการเฝ้าระวังให้
กับเยาวชนในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและศิลปะการ
ป้องกันตัว

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมคณะ
กรรมการชุมชนและ
ทัศนศึกษาดูงาน

1,750,000

โครงการฝึกอบรมปลูก
จิตสํานึกด้านความมี
นําใจในการใช้รถใช้
ถนน

80,000

โครงการฝึกอบรม
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างทางวิชาการและ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านสู่
มืออาชีพ

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรทางการศึกษา

200,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพและทักษะ
วิชาชีพ

200,000

โครงการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยแก่สถาน
ประกอบการ

80,000

โครงการพัฒนาการจัด
ทําแผนชุมชน 60,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และทัศนศึกษา

4,000,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะ

50,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้และปลูก
จิตสํานึกให้ประชาชน
มาชําระภาษีเพือ
พัฒนาท้องถิน

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
งานรักษาความสะอาด

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมคณะ
กรรมการชุมชนและ
ทัศนศึกษาดูงาน

1,750,000

โครงการฝึกอบรมปลูก
จิตสํานึกด้านความมี
นําใจในการใช้รถใช้
ถนน

80,000

โครงการฝึกอบรม
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างทางวิชาการและ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านสู่
มืออาชีพ

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรทางการศึกษา

200,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพและทักษะ
วิชาชีพ

200,000

โครงการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยแก่สถาน
ประกอบการ

80,000

โครงการพัฒนาการจัด
ทําแผนชุมชน 60,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และทัศนศึกษา

4,000,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะ

50,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้และปลูก
จิตสํานึกให้ประชาชน
มาชําระภาษีเพือ
พัฒนาท้องถิน

200,000 200,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
งานรักษาความสะอาด

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาผู้
ประกอบการ
อุตสาหกรรม

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพองค์กรสตรีใน
เขตเทศบาลเมืองลัด
หลวง

500,000

โครงการพัฒนาอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิงแวด
ล้อม

50,000

โครงการยกระดับ
มาตรฐานทางด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

60,000

โครงการร่วมฟืนคืนนํา
ใส ร่วมใจอนุรักษ์คู
คลอง

100,000

โครงการเลือกตังคณะ
กรรมการชุมชนย่อย
ชุดใหม่ทดแทนชุดเดิม
ทีครบวาระ

450,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ 100,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถพิเศษให้
กับเยาวชน

300,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
โครงการส่งเสริม
สุขภาพและฝึกทักษะ
ด้านกีฬา

500,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
หลักสูตรระยะสัน 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

19,702,400

โครงการสร้างจิตอาสา
เอาชนะยาเสพติด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาผู้
ประกอบการ
อุตสาหกรรม

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพองค์กรสตรีใน
เขตเทศบาลเมืองลัด
หลวง

500,000

โครงการพัฒนาอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิงแวด
ล้อม

50,000

โครงการยกระดับ
มาตรฐานทางด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

60,000

โครงการร่วมฟืนคืนนํา
ใส ร่วมใจอนุรักษ์คู
คลอง

100,000

โครงการเลือกตังคณะ
กรรมการชุมชนย่อย
ชุดใหม่ทดแทนชุดเดิม
ทีครบวาระ

450,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ 100,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถพิเศษให้
กับเยาวชน

300,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

50,000 50,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและฝึกทักษะ
ด้านกีฬา

500,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
หลักสูตรระยะสัน 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

19,702,400

โครงการสร้างจิตอาสา
เอาชนะยาเสพติด 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคมในมิติ
วัฒนธรรม

30,000

โครงการสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 1,500,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง

500,000

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง 50,000

โครงการอดเปรียวไว้
กินหวาน 50,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเยาวชนมุสลิม
ต้านภัยยาเสพติด

100,000

โครงการอบรม
จริยธรรมอิสลาม และ
ทัศนศึกษา ของชาว
ไทยมุสลิมในเขต
เทศบาล

1,300,000

โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

700,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน อาสา
สมัครผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน (25 ตาสัปปะ
รด)
โครงการอบรมสาธิต
การใช้เครืองดับเพลิง
และแก๊สหุงต้มแก่
เยาวชนและประชาชน

300,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

450,000

โครงการออกกําลังกาย
ต้านภัยยาเสพติด 350,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 1,650,000 2,750,000 300,000 5,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคมในมิติ
วัฒนธรรม

30,000

โครงการสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 1,500,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง

500,000

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง 50,000

โครงการอดเปรียวไว้
กินหวาน 50,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเยาวชนมุสลิม
ต้านภัยยาเสพติด

100,000

โครงการอบรม
จริยธรรมอิสลาม และ
ทัศนศึกษา ของชาว
ไทยมุสลิมในเขต
เทศบาล

1,300,000

โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

700,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน อาสา
สมัครผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน (25 ตาสัปปะ
รด)

500,000 500,000

โครงการอบรมสาธิต
การใช้เครืองดับเพลิง
และแก๊สหุงต้มแก่
เยาวชนและประชาชน

300,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

450,000

โครงการออกกําลังกาย
ต้านภัยยาเสพติด 350,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,450,000 11,700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 100,000 200,000 410,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 300,000 1,200,000 5,000 230,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 150,000 150,000 140,000 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 5,000,000 15,000 110,000 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 30,000 780,000 6,500,000 25,000 600,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000 455,000 150,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 450,000 200,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 7,750,000

วัสดุการเกษตร 1,000,000 50,000

วัสดุก่อสร้าง 2,600,000 50,000 30,000 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 15,000 5,000 10,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 80,000 120,000 85,000 140,000 80,000

วัสดุอืน 1,000 200,000 705,000

วัสดุการศึกษา 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 400,000 38,000 60,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 1,600,000 70,000 250,000 950,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000 5,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองทําลาย
เอกสาร
จัดซือตู้เหล็กบานเลือน
ทึบ

ซือตู้เหล็ก 2 บาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 710,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 120,000 1,880,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,050,000 1,870,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 5,355,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 337,000 8,272,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 230,000 915,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000 655,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 7,750,000

วัสดุการเกษตร 1,050,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 2,725,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 35,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 1,150,000 1,655,000

วัสดุอืน 7,000 913,000

วัสดุการศึกษา 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 300,000 300,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 150,000 678,000

ค่าไฟฟ้า 3,524,000 6,394,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 500,000 500,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 150,000 175,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองทําลาย
เอกสาร 32,000 32,000

จัดซือตู้เหล็กบานเลือน
ทึบ 20,000 20,000

ซือตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก

ทําโครงติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน

50,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นสาร
เคมีชนิดฝอยละออง 294,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการติดตัง
กล้องวงจรปิดเพิมเติม
และการเพิม
ประสิทธิภาพ
ของกล้องวงจรปิดใน
เขตเทศบาล

3,000,000

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล
จัดซือกล้องบันทึกภาพ 
ระบบดิจิตอล

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา
แบบพญานาค 105,000

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา
แบบหาบหาม 2,000,000

จัดซือหัวฉีดดับเพลิง 
แบบด้ามปืน 90,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก 7,900 7,900

ทําโครงติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์ 15,000 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน

50,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นสาร
เคมีชนิดฝอยละออง 294,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ 38,000 38,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการติดตัง
กล้องวงจรปิดเพิมเติม
และการเพิม
ประสิทธิภาพ
ของกล้องวงจรปิดใน
เขตเทศบาล

3,000,000

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล 45,000 45,000

จัดซือกล้องบันทึกภาพ 
ระบบดิจิตอล 9,000 9,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา
แบบพญานาค 105,000

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา
แบบหาบหาม 2,000,000

จัดซือหัวฉีดดับเพลิง 
แบบด้ามปืน 90,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการเปลียนวัสดุมุง
หลังคาและฝ้าเพดาน 
โรงเรียนเทศบาล 2
หมู่ที 9 ตําบลบางจาก 
อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

1,189,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเขือน 
กันดิน ค.ส.ล. ริมสอง
ฝังคลองกลาง พร้อม
สะพาน
ทางเดินเท้าและราวกัน
ตกจากถนนสุขสวัสดิ 
ซอย 39 ถึงสะพาน
ข้างคลองแขก ตําบล
บางพึง

82,955,000

โครงการก่อสร้างเขือน 
กันดิน ค.ส.ล. ริมสอง
ฝังคลองจากคลองแขก 
(สะพานกูโบ) ถึง
คลองกลาง (โรงแก้ว) 
หมู่ที 15 ตําบลบางพึง

26,800,000

โครงการก่อสร้างเขือน
กันดิน ค.ส.ล. ริมสอง
ฝังคลอง จาก
คลองกลาง 
(โรงแก้ว) ถึงถนนสุข
สวัสดิ ซอย 39 หมู่ที 
15 ตําบลบางพึง

27,950,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ 
78 ซอย 21 หมู่ที 6 
ตําบลบางจาก

2,540,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ 
78 ซอย 23 หมู่ที 6 
ตําบลบางจาก

1,685,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการเปลียนวัสดุมุง
หลังคาและฝ้าเพดาน 
โรงเรียนเทศบาล 2
หมู่ที 9 ตําบลบางจาก 
อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

1,189,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเขือน 
กันดิน ค.ส.ล. ริมสอง
ฝังคลองกลาง พร้อม
สะพาน
ทางเดินเท้าและราวกัน
ตกจากถนนสุขสวัสดิ 
ซอย 39 ถึงสะพาน
ข้างคลองแขก ตําบล
บางพึง

82,955,000

โครงการก่อสร้างเขือน 
กันดิน ค.ส.ล. ริมสอง
ฝังคลองจากคลองแขก 
(สะพานกูโบ) ถึง
คลองกลาง (โรงแก้ว) 
หมู่ที 15 ตําบลบางพึง

26,800,000

โครงการก่อสร้างเขือน
กันดิน ค.ส.ล. ริมสอง
ฝังคลอง จาก
คลองกลาง 
(โรงแก้ว) ถึงถนนสุข
สวัสดิ ซอย 39 หมู่ที 
15 ตําบลบางพึง

27,950,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ 
78 ซอย 21 หมู่ที 6 
ตําบลบางจาก

2,540,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ 
78 ซอย 23 หมู่ที 6 
ตําบลบางจาก

1,685,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณถนนสุข
สวัสดิ 76 
ซอย 6/2 เชือมถนน
ประชาอุทิศ หมู่ที 8 
ตําบลบางครุ 
และก่อสร้างถนน ค.ส
.ล. ซอยเชือมระหว่าง
ถนนสุขสวัสดิ 76 
กับถนนสุขสวัสดิ 76 
ซอย 6/2 หมู่ที 6 
ตําบลบางจาก

57,000,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมทีจอดรถ 
บริเวณสํานักงาน
เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หมู่ที 1 ตําบลบางจาก

2,582,000

โครงการเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K) 20,000

โครงการปรับปรุงท่า
เทียบเรือโดยสาร ซอย
สุขสวัสดิ 53 ตําบลบาง
จาก

3,000,000

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ประตูระบาย
นํา 
คลองตายวง ตําบลบาง
จาก

8,500,000

โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ประตูระบาย
นํา 
คลองบางจาก ตําบล
บางจาก

8,500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 497,000

วันทีพิมพ์ : 24/7/2560  16:41:27 หน้า : 21/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณถนนสุข
สวัสดิ 76 
ซอย 6/2 เชือมถนน
ประชาอุทิศ หมู่ที 8 
ตําบลบางครุ 
และก่อสร้างถนน ค.ส
.ล. ซอยเชือมระหว่าง
ถนนสุขสวัสดิ 76 
กับถนนสุขสวัสดิ 76 
ซอย 6/2 หมู่ที 6 
ตําบลบางจาก

57,000,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมทีจอดรถ 
บริเวณสํานักงาน
เทศบาลเมืองลัดหลวง 
หมู่ที 1 ตําบลบางจาก

2,582,000

โครงการเงินชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K) 20,000

โครงการปรับปรุงท่า
เทียบเรือโดยสาร ซอย
สุขสวัสดิ 53 ตําบลบาง
จาก

3,000,000

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ประตูระบาย
นํา 
คลองตายวง ตําบลบาง
จาก

8,500,000

โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ประตูระบาย
นํา 
คลองบางจาก ตําบล
บางจาก

8,500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 497,000

วันทีพิมพ์ : 24/7/2560  16:41:27 หน้า : 22/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

รวม 131,442,200 3,230,000 9,482,500 253,712,200 4,050,000 75,316,900 49,705,700 34,612,400

วันทีพิมพ์ : 24/7/2560  16:41:27 หน้า : 23/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

รวม 62,448,100 624,000,000

วันทีพิมพ์ : 24/7/2560  16:41:27 หน้า : 24/24
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สว่นที ่3 
งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 

งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานธนานุบาล 

เทศบาลเมอืงลดัหลวง 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ 

เทศบาลเมอืงลดัหลวง 

อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ 

   
 



รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลัดหลวง

รายรับ รายรับจริง

ปี 2559 ปี 2560

1. หมวดรายได้ 3,652,484.16         6,210,000.00           

    ดอกเบี้ยรับจํานํา 3,168,786.25         5,700,000.00           

    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,096.91                5,000.00                  

    กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 482,601.00            500,000.00              

    รายได้เบ็ดเตล็ด -                         5,000.00                  

2. หมวดเงินได้อ่ืน 1,744,969.70         2,400,000.00           

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30% 523,490.91            720,000.00              

    สมทบทุนดําเนินการ 50% 872,484.85            1,200,000.00           

    เงินบําเหน็จรางวัล 20% 348,993.94            480,000.00              

รวมรายรับ 5,397,453.86         8,610,000.00           

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลัดหลวง

รายจ่าย รายจ่ายจริง

ปี 2559 ปี 2560

1. งบบุคลากร 763,670.00            960,000.00              

2. งบดําเนินการ 533,691.02            1,057,500.00           

3. งบลงทุน -                         -                           

4. งบรายจ่ายอ่ืน 2,383,869.70         3,040,000.00           

5. งบกลาง 177,797.79            635,000.00              

รวมรายจ่าย 3,859,028.51         5,692,500.00           

ประมาณการรายจ่าย

168

ประมาณการรายรับ

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2561

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ปี 2561

6,210,000.00          

5,700,000.00          

5,000.00                  

500,000.00             

5,000.00                  

2,400,000.00          

720,000.00             

1,200,000.00          

480,000.00             

8,610,000.00          

ปี 2561

1,060,000.00          

1,097,500.00          

-                           

3,040,000.00          

635,000.00             

5,832,500.00          

ประมาณการรายจ่าย

168

ประมาณการรายรับ

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2561

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ประมาณการรายรับทังสิน 8,610,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 6,210,000 บาท

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 500,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 500,000 บาท

รายละเอียด  โดยคํานวณจากกําไรการจําหน่ายทรัพย์หลุด
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 5,000 บาท

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 5,000 บาท
รายละเอียด  โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคาร

ดอกเบียรับจํานํา รวม 5,700,000 บาท
ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 5,700,000 บาท

รายละเอียด  โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานํา
รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 5,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 5,000 บาท
รายละเอียด  โดยคํานวณรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ
ทีไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอืนๆ

รายได้อืน  เป็นเงิน 2,400,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 720,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 1,200,000 บาท

เงินสมทบทุนดําเนินการ
บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% จํานวน 480,000 บาท

เงินบําเหน็จรางวัล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลัดหลวง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง

อําเภอ พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

วันทีพิมพ์ : 27/7/2560  20:57:33 หน้า : 1/1
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  5,832,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,060,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,060,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน  
สถานธนานุบาลผู้ดํารงตําแหน่ง  และปฎิบัติหน้าที  
ผู้จัดการสถานธนานุบาล  ในอัตราเดือนละ  5,000  บาท  
ตามระเบียบของสํานักงาน  จ.ส.ท.  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่พนักงาน  
สถานธนานุบาลจํานวน  5  อัตรา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,097,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 690,500 บาท

ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงให้กับพนักงานใน  
วันทีมีการจําหน่ายทรัพย์หลุดในอัตราวันละ  200 บาท ต่อ 1 ท่าน  
ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท.  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าพาหนะเหมาจ่ายให้กับ  
นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ  5,500  บาท  
ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท.  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานสถานธนานุบาล  
ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท.  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลัดหลวง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองลัดหลวง

อําเภอ พระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ

วันทีพิมพ์ : 27/7/2560  20:59:41 หน้า : 1/6
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เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที  ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ฯ  
ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  และเจ้าหน้าทีทีทําการ  
ตรวจสอบทรัพย์รับจํานําประจําปี  
ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท.  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงาน
ในอัตรา 10% ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท.  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงาน  
ตามสิทธิทีเบิกจ่ายได้  ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท.  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน    
ตามสิทธิทีเบิกจ่ายได้  ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท.  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ของพนักงาน  
ตามสิทธิทีเบิกจ่ายได้  ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท.  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตร  ของพนักงาน  
ตามสิทธิทีเบิกจ่ายได้  ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท.  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าอาหาร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารให้กับพนักงานทีมาปฎิบัติงาน  
ในวันทําการในอัตราวันละ  100  บาท  ต่อ  1  ท่าน  
ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท.  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าใช้สอย รวม 212,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียง  
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 80,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
หรือบริการรับใช้ต่างๆ ของสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล   

ค่าธรรมเนียมอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาต 
ตังโรงรับจํานําและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันทรัพย์สินต่างๆ 
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ  
เช่น ค่าเบียประกันอัคคีภัย ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน   
ให้แก่เทศบาลเมืองลัดหลวง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าวารสาร จํานวน 500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆ  ของสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล 

ค่าสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี  ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง 
งบการเงินของสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล 

ค่าอากรแสตมป์ จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการทํา  
สัญญาเงินกู้เบิกเกินบัญชีกับธนาคาร  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 2,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
เครืองใช้ต่างๆ  ในสํานักงาน  และซ่อมแซม    
ทรัพย์ทีหลุดจํานําทีชํารุดให้อยู่ในสภาพทีดี  
เพือนําออกประมูลได้ราคาดี ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าวัสดุ รวม 74,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนและ  
แบบพิมพ์ต่างๆของสถานธนานุบาล    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า  
ทีเกียวกับงานสถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของใช้ในการทําความสะอาดสถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น   
กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน  สี  ของสถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น    
แผ่นบันทึกข้อมูล  ค่าหมึกพิมพ์ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ  ทีต้องจัดหามา  
ซึงไม่เข้าประเภทวัสดุอย่างใดอย่างหนึง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 121,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับ
การใช้บริการ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข  ค่าธนาณัติ  
ค่าซือดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 3,040,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 3,040,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ  
ให้กับสํานักงาน จ.ส.ท.ตามทีกําหนดไว้ในแต่ละปี  
ให้แก่สถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 720,000 บาท
เพือจ่ายสําหรับเป็นเงินทํานุบํารุงท้องถิน  
ให้แก่เทศบาลเมืองลัดหลวง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายสําหรับเป็นเงินสมทบทุนดําเนินการ  
ให้แก่สถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 480,000 บาท
เพือจ่ายสําหรับเป็นเงินรางวัลประจําปี  
ให้แก่เจ้าหน้าที และพนักงานสถานธนานุบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

รายจ่ายอืน จํานวน 600,000 บาท
ค่าส่งใช้เงินยืมสะสมเทศบาล  
เพือจ่ายเงินยืมให้แก่เทศบาลเมืองลัดหลวง  
ตามใบเงินยืมที 1/47  ครังที  4  เมือวันที  6 ต.ค.  46  
จากเงินยืมจํานวน  4,000,000.-  บาท  
(ส่งใช้งวดที  1  จํานวน   600,000.-  บาท)  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  
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งบกลาง  เป็นเงิน 635,000 บาท
งบกลาง รวม 635,000 บาท

เงินช่วยเหลือเพือพัฒนาท้องถินเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้เพือชดเชยเทศบาล  
กรณีไม่สามารถส่งใช้เงินยืมเงินสะสม ในอัตราเท่ากับ  
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์  ทีพึงได้รับจากธนาคาร  
ของรัฐของยอดเงินสะสมคงค้าง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคาร จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้เบิกเกินบัญชี  
ให้กับธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  ในอัตราดอกเบีย  
เงินฝากประจําทีเทศบาลได้รับบวกร้อยละ 1.00 ต่อปี  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

สํารองจ่าย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่าย  ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน  
หรือจําเป็นต้องดําเนินการ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้น  
จากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล  
ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีทีล่วงมา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล  
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