
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,424,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 269,205

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 183,600

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,878,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

325,000

สํารองจ่าย 334,255

เบียยังชีพคนพิการ 1,401,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 396,960 1,140,720

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 45,000 108,000

เงินเดือนพนักงาน 258,000 650,280 514,680

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000 10,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,424,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 269,205

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 183,600

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,878,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

325,000

สํารองจ่าย 334,255

เบียยังชีพคนพิการ 1,401,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 564,480 108,000 700,320 3,018,480

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 37,200 12,000 96,000 310,200

เงินเดือนพนักงาน 829,800 249,240 3,225,720 5,727,720

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 32,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 290,000 350,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ  To Be 
Number  One
โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลเทศบาลตําบล
ท่าปลาต้านยาเสพติด

โครงการแข่งขันกีฬา
และกิจกรรมท่าปลา
เกมส์

200,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าปลา

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ  
ศาสนา  และท้องถิน

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่ผีตลก  
เนืองในวันออกพรรษา

250,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเบียประชุม 8,000 8,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 10,000 95,000 805,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ  To Be 
Number  One 5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลเทศบาลตําบล
ท่าปลาต้านยาเสพติด

130,000 130,000

โครงการแข่งขันกีฬา
และกิจกรรมท่าปลา
เกมส์

200,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าปลา

10,000 10,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 100,000 100,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ  
ศาสนา  และท้องถิน

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่ผีตลก  
เนืองในวันออกพรรษา

250,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําวารสาร
เทศบาลตําบลท่าปลา

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทํางานในช่วง
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน
เพือป้องกันปัญหายา
เสพติดและแก้ไข
ปัญหาสังคมและความ
ยากจน
โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ท่าปลา

โครงการบํารุงรักษาสิง
แวดล้อม 100,000

โครงการประเพณีก๋วย
สลาก 10,000

โครงการปรับปรุง
สุขาภิบาลสิงแวดล้อม
ตลาดสดเทศบาลตําบล
ท่าปลา

20,000

โครงการป้องกันท้อง
ไม่พร้อมในวัยรุ่น 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
(โรคไข้เลือดออก,โรค
ไข้สมองอักเสบ,ไข้ชิ
คุณกุนยา,ไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่,โรคไข้
หวัดนก ฯลฯ)

40,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการเผยแพร่ผล
การปฏิบัติงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่าปลา

โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําวารสาร
เทศบาลตําบลท่าปลา 30,000 30,000

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทํางานในช่วง
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน
เพือป้องกันปัญหายา
เสพติดและแก้ไข
ปัญหาสังคมและความ
ยากจน

150,000 150,000

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ท่าปลา

5,000 5,000

โครงการบํารุงรักษาสิง
แวดล้อม 100,000

โครงการประเพณีก๋วย
สลาก 10,000

โครงการปรับปรุง
สุขาภิบาลสิงแวดล้อม
ตลาดสดเทศบาลตําบล
ท่าปลา

20,000

โครงการป้องกันท้อง
ไม่พร้อมในวัยรุ่น 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
(โรคไข้เลือดออก,โรค
ไข้สมองอักเสบ,ไข้ชิ
คุณกุนยา,ไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่,โรคไข้
หวัดนก ฯลฯ)

40,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 10,000 10,000

โครงการเผยแพร่ผล
การปฏิบัติงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่าปลา

10,000 10,000

โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม  อป
พร. เทศบาลตําบลท่า
ปลา

โครงการพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
โครงการรวมพลัง
ชุมชนคนท่าปลาลด
ปัญหาขยะมูลฝอย

30,000

โครงการรักษ์ป่าชุมชน
ห้วยภูนก 200,000

โครงการเลือกตังผู้
บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลท่าปลา
โครงการวัน  อปพร. 
เทศบาลตําบลท่าปลา

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ
โครงการวันเยาวชน
แห่งชาติ 5,000

โครงการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมชุมชน
เทศบาลตําบลท่าปลา

10,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง 10,000

โครงการส่งบุคลากร
เข้าร่วมประชุม/อบรม 
เพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

45,000 30,000

โครงการส่งบุคลากร
เข่าร่วมประชุม/อบรม 
เพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย 10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม  อป
พร. เทศบาลตําบลท่า
ปลา

30,000 30,000

โครงการพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

200,000 200,000

โครงการรวมพลัง
ชุมชนคนท่าปลาลด
ปัญหาขยะมูลฝอย

30,000

โครงการรักษ์ป่าชุมชน
ห้วยภูนก 200,000

โครงการเลือกตังผู้
บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลท่าปลา

10,000 10,000

โครงการวัน  อปพร. 
เทศบาลตําบลท่าปลา 10,000 10,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 80,000 80,000

โครงการวันเยาวชน
แห่งชาติ 5,000

โครงการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมชุมชน
เทศบาลตําบลท่าปลา

10,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง 10,000

โครงการส่งบุคลากร
เข้าร่วมประชุม/อบรม 
เพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

60,000 180,000 315,000

โครงการส่งบุคลากร
เข่าร่วมประชุม/อบรม 
เพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย 10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 20,000

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  11:34:00 หน้า : 8/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและรักษา
พยาบาลเบืองต้น

10,000

โครงการสถานทีทํา
งานน่าอยู่น่าทํางาน 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนนัก
กีฬา/บุคลากรเทศบาล
ตําบลท่าปลาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ

30,000

โครงการสนับสนุนสิง
พิมพ์ให้แก่ทีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจํา
ชุมชน

25,000

โครงการสร้างเครือ
ข่ายเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในชุมชนแบบ 
"ตาสับปะรด"

โครงการสืบสานสายใย
ใส่ใจผู้สูงอายุ 30,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
เทศบาลตําบลท่าปลา

โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้แก่ผู้
ปกครองเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่าปลา
โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับยาเสพ
ติดแก่กลุ่มเสียง

โครงการอาหาร
ปลอดภัย 10,000

โครงการเอ้ยอ้ายสอน
น้องอ่านหนังสือ 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 120,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและรักษา
พยาบาลเบืองต้น

10,000

โครงการสถานทีทํา
งานน่าอยู่น่าทํางาน 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

365,000 365,000

โครงการสนับสนุนนัก
กีฬา/บุคลากรเทศบาล
ตําบลท่าปลาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ

30,000

โครงการสนับสนุนสิง
พิมพ์ให้แก่ทีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจํา
ชุมชน

25,000

โครงการสร้างเครือ
ข่ายเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในชุมชนแบบ 
"ตาสับปะรด"

50,000 50,000

โครงการสืบสานสายใย
ใส่ใจผู้สูงอายุ 30,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
เทศบาลตําบลท่าปลา

10,000 10,000

โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้แก่ผู้
ปกครองเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่าปลา

10,000 10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับยาเสพ
ติดแก่กลุ่มเสียง

150,000 150,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย 10,000

โครงการเอ้ยอ้ายสอน
น้องอ่านหนังสือ 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 120,000 140,000 480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000 33,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000 10,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 185,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 25,000

วัสดุก่อสร้าง 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 25,000 20,000 10,000

วัสดุอืน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 42,000 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีแถว

เก้าอีทํางาน 2,800

เครืองเคลือบเอกสาร

เครืองถ่ายเอกสาร

ชันเก็บแฟ้ม

ตู้เหล็ก 4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 120,000 35,000 191,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 3,000 30,000 61,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 30,000 115,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 5,000 100,000 65,000 365,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 20,000 65,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,445,600 1,445,600

วัสดุการเกษตร 5,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 5,000 55,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000 24,000

วัสดุสํานักงาน 25,000 10,000 160,000 250,000

วัสดุอืน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 8,000 8,000

ค่าไฟฟ้า 40,000 23,000 250,000 375,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,000 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 80,000 80,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีแถว 5,000 5,000

เก้าอีทํางาน 14,000 19,600 36,400

เครืองเคลือบเอกสาร 3,900 3,900

เครืองถ่ายเอกสาร 10,000 10,000

ชันเก็บแฟ้ม 4,500 4,500

ตู้เหล็ก 16,500 20,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม

โต๊ะทํางาน 5,000

โต๊ะประชุม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink  
Tank  Printer)

4,300 4,300

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink Tank 
 Printer)

4,300

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เครืองสํารองไฟฟ้า 2,800 2,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด

เครืองเสียงประชา
สัมพันธ์ติดรถยนต์

ตู้ลําโพง

มิกซ์เซอร์เครืองเสียง

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นละอองฝอย
ละเอียด 85,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 4,300 4,300

โต๊ะทํางาน 5,000

โต๊ะประชุม 31,000 31,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 22,000 44,000 110,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,700 7,700

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink  
Tank  Printer)

8,600

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink Tank 
 Printer)

4,300

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300 8,600 12,900

เครืองสํารองไฟฟ้า 5,600

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด 86,400 86,400

เครืองเสียงประชา
สัมพันธ์ติดรถยนต์ 10,000 10,000

ตู้ลําโพง 20,000 20,000

มิกซ์เซอร์เครืองเสียง 4,000 4,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นละอองฝอย
ละเอียด 85,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์ 15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างป้าย
ชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าปลา

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําถนนเทศบาล 
2 (สะพานหลัง
เกษตร-ถนนเทศบาล 
7)

500,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําถนนเทศบาล 
22 (บ้านสท.ประนอม  
ยศต๊ะสา)

494,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําถนนเทศบาล 
23 (หน้าบ้านดาบดาว)

494,600

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําถนนเทศบาล 
3 (สีแยกขึน
อําเภอ-บ้านตาแว่น)

102,700

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําถนนเทศบาล 
7 (บ้านป้าหนาม-สี
แยกบ้านนางมะยุรี  คํา
มงคล)

484,500

โครงการปรับภูมิทัศน์
สํานักงานเทศบาล
ตําบลท่าปลา

100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงห้อง
เก็บพัสดุและครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุง
ห้องอยู่เวรยามโรงรถ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างป้าย
ชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าปลา

150,000 150,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําถนนเทศบาล 
2 (สะพานหลัง
เกษตร-ถนนเทศบาล 
7)

500,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําถนนเทศบาล 
22 (บ้านสท.ประนอม  
ยศต๊ะสา)

494,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําถนนเทศบาล 
23 (หน้าบ้านดาบดาว)

494,600

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําถนนเทศบาล 
3 (สีแยกขึน
อําเภอ-บ้านตาแว่น)

102,700

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําถนนเทศบาล 
7 (บ้านป้าหนาม-สี
แยกบ้านนางมะยุรี  คํา
มงคล)

484,500

โครงการปรับภูมิทัศน์
สํานักงานเทศบาล
ตําบลท่าปลา

100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงห้อง
เก็บพัสดุและครุภัณฑ์ 240,000 240,000

โครงการปรับปรุง
ห้องอยู่เวรยามโรงรถ 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 30,000 30,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,580,000 10,000 2,590,000

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  11:34:00 หน้า : 16/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

รวม 6,840,460 42,000 300,000 510,000 703,100 4,307,140 10,000 2,537,500

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  11:34:00 หน้า : 17/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

รวม 6,367,380 1,441,640 8,940,780 32,000,000

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  11:34:00 หน้า : 18/18



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าปลา

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลท่าปลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลท่า
ปลาอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลท่าปลาจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 24,254,386.14 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,374,935.11 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,456,142.68 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

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

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

(1) รายรับจริง จํานวน 33,402,093.91 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 457,842.79 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 153,494.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 737,552.91 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 89,729.80 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,331,936.41 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 15,631,538.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 685,607.40 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 28,881,627.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,499,507.52 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,611,127.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,081,597.31 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,544,850.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,144,545.32 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 598,121.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 496,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลท่าปลา
อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 383,446.30 365,000.00 421,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 256,804.00 144,000.00 153,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 871,785.68 750,000.00 620,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 76,657.80 60,000.00 45,600.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,588,693.78 1,319,000.00 1,240,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 15,899,071.49 14,081,000.00 15,010,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,899,071.49 14,081,000.00 15,010,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 10,212,252.00 16,600,000.00 15,750,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 10,212,252.00 16,600,000.00 15,750,000.00

รวม 27,700,017.27 32,000,000.00 32,000,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลท่าปลา

อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,086,440 1,812,240 6,898,680

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,461,800 1,812,240 4,274,040

งบดําเนินงาน 1,288,000 250,000 1,538,000

    ค่าตอบแทน 38,000 0 38,000

    ค่าใช้สอย 675,000 155,000 830,000

    ค่าวัสดุ 225,000 95,000 320,000

    ค่าสาธารณูปโภค 350,000 0 350,000

งบลงทุน 169,100 295,000 464,100

    ค่าครุภัณฑ์ 139,100 55,000 194,100

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 30,000 240,000 270,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 30,000 40,000

    เงินอุดหนุน 10,000 30,000 40,000

                                             รวม 6,553,540 2,387,240 8,940,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 369,240 0 369,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 369,240 0 369,240

งบดําเนินงาน 351,000 635,000 986,000

    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 130,000 535,000 665,000

    ค่าวัสดุ 208,000 80,000 288,000

    ค่าสาธารณูปโภค 3,000 20,000 23,000

งบลงทุน 0 86,400 86,400

    ค่าครุภัณฑ์ 0 86,400 86,400

                                             รวม 720,240 721,400 1,441,640

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าปลา

อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,431,480 0 1,431,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,431,480 0 1,431,480

งบดําเนินงาน 595,000 1,560,600 2,155,600

    ค่าใช้สอย 465,000 115,000 580,000

    ค่าวัสดุ 90,000 1,445,600 1,535,600

    ค่าสาธารณูปโภค 40,000 0 40,000

งบลงทุน 200,300 0 200,300

    ค่าครุภัณฑ์ 50,300 0 50,300

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 150,000 0 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,580,000 2,580,000

    เงินอุดหนุน 0 2,580,000 2,580,000

                                             รวม 2,226,780 4,140,600 6,367,380

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,805,400 0 1,805,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,805,400 0 1,805,400

งบดําเนินงาน 458,000 160,000 618,000

    ค่าใช้สอย 440,000 150,000 590,000

    ค่าวัสดุ 18,000 10,000 28,000

งบลงทุน 114,100 0 114,100

    ค่าครุภัณฑ์ 114,100 0 114,100

                                             รวม 2,377,500 160,000 2,537,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

                                             รวม 10,000 10,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,134,240 0 0 0 1,134,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,134,240 0 0 0 1,134,240

งบดําเนินงาน 388,000 135,000 100,000 345,000 968,000

    ค่าตอบแทน 10,000 0 0 0 10,000

    ค่าใช้สอย 310,000 0 40,000 130,000 480,000

    ค่าวัสดุ 68,000 115,000 60,000 215,000 458,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 20,000 0 0 20,000

งบลงทุน 2,204,900 0 0 0 2,204,900

    ค่าครุภัณฑ์ 29,100 0 0 0 29,100

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,175,800 0 0 0 2,175,800

                                             รวม 3,727,140 135,000 100,000 345,000 4,307,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 378,000 0 378,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 378,000 0 378,000

งบดําเนินงาน 159,000 150,000 309,000

    ค่าตอบแทน 12,000 0 12,000

    ค่าใช้สอย 105,000 150,000 255,000

    ค่าวัสดุ 42,000 0 42,000

งบลงทุน 16,100 0 16,100

    ค่าครุภัณฑ์ 16,100 0 16,100

                                             รวม 553,100 150,000 703,100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 240,000 270,000 510,000

    ค่าใช้สอย 240,000 270,000 510,000

                                             รวม 240,000 270,000 510,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000

    ค่าใช้สอย 300,000 300,000

                                             รวม 300,000 300,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 42,000 42,000

    ค่าสาธารณูปโภค 42,000 42,000

                                             รวม 42,000 42,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,840,460 6,840,460

    งบกลาง 6,840,460 6,840,460

                                             รวม 6,840,460 6,840,460



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลท่าปลา
อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 8,940,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,441,640

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,367,380

แผนงานสาธารณสุข 2,537,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,307,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 703,100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 300,000

แผนงานการพาณิชย์ 42,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,840,460

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,000,000





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลท่าปลา
อําเภอ ท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 277,832.69 290,104.75 333,420.59 317,000.00 16.72 % 370,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 11,653.80 11,413.90 11,378.51 11,000.00 0.00 % 11,000.00

     ภาษีป้าย 24,038.00 22,803.00 38,647.20 37,000.00 8.11 % 40,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 3,120.00 2,020.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 316,644.49 326,341.65 383,446.30 365,000.00 421,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 4,320.00 2,820.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 564.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 1,701.00 2,553.00 222.00 200.00 150.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 110,160.00 117,110.00 115,445.00 115,000.00 4.35 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 600.00 2,650.00 2,950.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 1,810.00 2,340.00 2,680.00 2,300.00 8.70 % 2,500.00

     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 13,500.00 5,750.00 1,350.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 4,980.00 6,800.00 113,280.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 7,100.00 7,500.00 8,250.00 5,600.00 42.86 % 8,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561
     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 260.00 913.00 140.00 200.00 0.00 % 200.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 525.00 300.00 300.00 200.00 0.00 % 200.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 12,200.00 12,100.00 12,100.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 158,956.00 161,400.00 256,804.00 144,000.00 153,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 451,001.00 444,235.00 435,250.00 400,000.00 5.00 % 420,000.00

     ดอกเบีย 618,352.93 520,835.59 436,535.68 350,000.00 -42.86 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,069,353.93 965,070.59 871,785.68 750,000.00 620,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 53,000.00 184,500.00 59,000.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 12,912.20 483,006.13 17,657.80 10,000.00 56.00 % 15,600.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 65,912.20 667,506.13 76,657.80 60,000.00 45,600.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 573,726.06 300,000.00 23.33 % 370,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,859,231.68 12,173,765.53 12,628,729.91 11,500,000.00 4.35 % 12,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,000,810.38 1,001,775.63 993,713.93 900,000.00 11.11 % 1,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 14,616.69 19,100.28 22,664.36 16,000.00 212.50 % 50,000.00

     ภาษีสุรา 461,328.94 513,390.73 510,165.37 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 627,498.81 884,302.07 1,097,369.91 810,000.00 23.46 % 1,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 20,662.08 19,880.27 23,457.40 10,000.00 100.00 % 20,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 36,404.21 25,740.77 17,376.55 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 28,266.00 47,428.00 31,868.00 30,000.00 83.33 % 55,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,048,818.79 14,685,383.28 15,899,071.49 14,081,000.00 15,010,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 12,105,528.00 11,556,062.00 10,212,252.00 16,600,000.00 -5.12 % 15,750,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 12,105,528.00 11,556,062.00 10,212,252.00 16,600,000.00 15,750,000.00

รวมทุกหมวด 27,765,213.41 28,361,763.65 27,700,017.27 32,000,000.00 32,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลท่าปลา

อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 32,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 421,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 370,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเพิม
ขึน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 11,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาคาดว่าจะมีผู้มาชําระภาษีเท่าเดิม
ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเพิมขึน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 153,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตเพิมขึน
จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน ก่อสร้างหรือดัด
แปลงอาคาร ค่าใบรับรองฯ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ
. 2552
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะมีผู้ขอใช้บริการเพิมขึน
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเพิม
ขึน
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะมีผู้มาขอรับบริการเพิมขึน
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะมีผู้กระทําผิดกฎจราจรเพิมขึน
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีผู้รับงานจ้างส่งงาน
เกินกําหนดสัญญาจ้าง
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเพิม
ขึน
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตเท่า
เดิม
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตเท่าเดิม
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ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตเท่าเดิม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 620,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 420,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีผู้เช่าทีวางขายของ
ในตลาดสด เช่าสถานที เช่าทรัพย์สินอืน ๆ เพิมขึน
ดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากอัตราดอกเบียเงินฝากลดลง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 45,600 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีการขายแบบแปลน
จากโครงการก่อสร้างลดลง
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 15,600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่า
เดิม (จากรายได้อืน ๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดหนึงหมวดใด ดังกล่าว
ข้างต้น หรือมีระเบียบคําสังกําหนดให้อยู่ในหมวดนี)

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,010,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 370,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน
ภาษีสุรา จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 55,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 15,750,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 15,750,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลท่าปลา

อําเภอ ท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 6,553,540 บาท
งบบุคลากร รวม 5,086,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  ค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิก
สภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที
ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  ค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิก
สภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที
ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  ค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิก
สภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที
ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  ค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิก
สภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที
ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด
เทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
ตังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  ค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิก
สภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที
ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,461,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,849,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญทีปฏิบัติงานในสํานักปลัด
เทศบาล พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (สํานักปลัดเทศบาล)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล  เงิน
ปรับเพิมตามวุฒิ  และเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานเทศบาล ที
ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือน
ละ  7,000  บาท  และรองปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 354,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทัวไป  ค่าตอบแทนและค่า
ตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานในสํานักปลัด
เทศบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไป  และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 1,288,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 8,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมสําหรับบุคคลทีได้รับการแต่งตังให้เป็น
กรรมการสามัญหรือวิสามัญตาม พ.ร.บ.เทศบาล และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 675,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร   ค่าเย็บหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  สือประชาสัมพันธ์ทุกประเภท  เช่น  แผ่น
พับ  สติกเกอร์  ฯลฯ  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย
อืนเพือให้ได้มาซึงบริการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด
เทศบาล)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตังไว้  20,000
  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้
จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่าย
อืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทืทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน   ตังไว้  10,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่า
บริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการ
ประชุม  ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึง
เข้าร่วมประชุม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของพระ
บาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  -
  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  165
)  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  พิธีกรรมทาง
ศาสนา จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีเสริมสร้างความสามัคคี  ระหว่างคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานงานจ้างและ
ประชาชนในท้องถิน  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  165)  (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการจัดทําวารสารเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารเทศบาลตําบลท่าปลา เพือเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  174)  (สํานักปลัดเทศบาล)    
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดิน
ทอง  ตามนโยบายของรัฐบาล  และค่าใช้จ่ายอืน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป   (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  174)  (สํานักปลัดเทศบาล)     
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โครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 1) : โครงการภายใต้แนว
ทางการพัฒนาปี 2561  หน้า  7)  (สํานักปลัด)
โครงการเลือกตังผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการเลือกตังผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลท่าปลา  กรณีหมดวาระ  และอืน ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  175)  (สํานักปลัดเทศบาล)    
โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าประชุมหรืออบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ  เพือเพิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักรของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี  ทีปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ
เทศบาล  ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี เทศบาล
ตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการ
พัฒนาปี  2561  หน้า  175)  (สํานักปลัดเทศบาล)    
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  เทศบาลตําบลท่าปลา   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการ
จากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  175)  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 125,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิง
ก่อสร้าง  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  ตังจ่ายจากอุดหนุนทัว
ไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําดืม  กระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  ผงซักฟอก  สบู่  ไม้
กวาด  แก้วนํา  ถังนํา  นํายาล้างจาน  ผ้าเช็ดมือ  ไม้ถูพืน  เข่งไฟ
เบอร์  จอบ  คราด  บุ้งกี  ตะกร้า  ถังขยะพลาสติก  ถังแกลลอน  ถังขยะ
แบบแยกขยะแห้ง  -  ขยะเปียก  แปรงขัดพืน  นํายาทําความ
สะอาด  กระดาษชําระ  ฯลฯ  เพือไว้ใช้ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลท่า
ปลา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน  สายไมล์  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  นํามัน
แก็สโซฮอล์  ฯลฯ  สําหรับยานพาหนะทีใช้ในสํานักปลัดเทศบาล  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นป้าย  วีดีโอ  เทป  ฯลฯ  ตังจ่ายจากราย
ได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลท่าปลา  ลานกีฬาบริเวณ
ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์พืนเมือง  และห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลท่า
ปลา (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
หมายเหตุ  เทศบาลได้ติดตังไฟฟ้าประจําลานกีฬาเพือให้
เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการ ช่วงเวลา 18.00 น
 – 20.30 น. ของทุกวัน

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ติดต่อราชการประจําสํานักงานเทศบาลตําบล
ท่าปลาและค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ระบบการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต  เลข
หมาย  0-5549-9077  ,   0-5549-9081  ,  0-5549-9083  ,  0-
5549-9560  ,  ให้แก่  บริษัท  ท.ศ.ท คอร์ปอเร
ชัน  จํากัด  (มหาชน)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียม  ธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากรของเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด
เทศบาล) 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการรายปี
เช่า  Web  Hosting  (www.thapla.go.th)  ซึงเป็นการเพิมช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล) 
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งบลงทุน รวม 169,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 139,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 11,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน  4  ตัว ๆ ละ 2,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี
-แบบบุนวม
-ขาอลูมิเนียม  มีล้อเลือน
-มีเกลียว  ปรับสูง-ตําได้
-ความกว้างไม่น้อยกว่า 58 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 59 เซนติเมตร
ระยะปรับตํา 95 เซนติเมตร  ระยะปรับสูง 105 เซนติเมตร  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์ จัด
ซือตามราคาท้องตลาดจังหวัดอุตรดิตถ์  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ.2561-2564 : โครงการภายใต้แนวทางการ
พัฒนาปี  2561  หน้า 175) (สํานักปลัด)
เครืองเคลือบเอกสาร จํานวน 3,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเคลือบเอกสาร  ขนาด  a4  จํานวน  1
  เครือง  ตัวเครืองทําจากเหล็กเคลือบสีอีพ๊อกซีอย่างดี  ทนกระแทกหรือ
รอยขีดข่วนดีกว่า
ลูกกลิง  4 ลูก  ขนาดใหญ่พิเศษ  รีดได้เรียบ  ไม่เป็นฟองอากาศ  ทําจาก
เพียวซิลิโคน  ทําให้กลินน้อยลงและไม่เป็นอันตราย  สามารถเคลือบ
ร้อน  เคลือบเย็น  เคลือบฟอล์ย  เคลือบบัตรแข็งได้  สามารถปรับเดิน
หน้า – ถอยหลังได้  มีหลอดให้ความร้อน  2  หลอด  แกนเหล็กแสตนเล
สใหญ่กว่าเดิม  ไม่งอในระยะยาว  สามารถปรับอุณหภูมิได้  100-180
  องศา  สามารถเคลือบพลาสติกหนา  32-250  ไมคอน    ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่า
ปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 1) : โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2561  หน้า  8)  (สํานักปลัด)
ชันเก็บแฟ้ม จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บแฟ้มเอกสาร  จํานวน  1 หลัง  ทําด้วยเหล็กมี
ช่องใส่แฟ้มเอกสาร  40  ช่อง  แบบมีล้อ  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  90  ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า  30 ซม.  วัดจากพืนสูงไม่ตํา
กว่า  175  ซม.  (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2561  หน้า  8)  (สํานักปลัด)
ตู้เหล็ก จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก  จํานวน  2  หลัง  ขนาด  2 บาน  (มอก.)  มี
มือจับชนิดปิด  มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชิน  คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) : โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี 2561  หน้า  179)  (สํานักปลัด)
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ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแบบ
ฟอร์ม  จํานวน  1  หลัง  ขนาด  15  ลินชัก  ขนาดไม่น้อย
กว่า  37 x 45 x 131  เซนติเมตร  (กว้าง x ลึก x สูง)  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สํานักงบประมาณ  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่า
ปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 1) : โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2561  หน้า  8)  (สํานักปลัด)
โต๊ะประชุม จํานวน 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะประชุม  จํานวน  1  ชุด  ประกอบด้วย
โต๊ะโล่ง  ขนาดไม่น้อยกว่า  w120  D60  H75  ซม.  จํานวน  10
  ตัว  และโต๊ะเข้ามุม  ใช้ร่วมกับโต๊ะโล่ง  สําหรับจัดวางเป็นชุดโต๊ะ
ประชุม  จํานวน  4  ตัว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564)  : โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2561  หน้า  178)  (สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์  จํานวน  1 ชุด 
ประกอบด้วย
1.เครืองขยายเสียง  จํานวน  1  ตัว
2.ลําโพงฮอร์น  จํานวน  2  ตัว
3.สายลําโพง  10 เมตร  จํานวน  2  เส้น  
4.ไมค์โครโฟนพร้อมสาย  3 เมตร  จํานวน  1 ตัว
ลักษณะพืนฐาน
-เครืองขยายเสียงใช้ไฟได้  2 ระบบ AC 220v/ DC 12v ใช้กับรถ
ยนต์  รองรับ USB  SD CARD  MP3  PLAYER  มีช่องรองรับ
ไมค์  1 ช่อง  สามารถปรับเสียง  ทุ้ม  แหลม  เสียงเพลงได้  มีหน้า
จอ  LED  METER  มีช่องต่อไฟ  12 โวลต์สําหรับรถยนต์  มีช่องต่อ
ลําโพงได้  2 ตัว  เหมาะสําหรับทํารถกระจาย
เสียง  ขนาด  31 x 22.5 x10 
-ลําโพง
ฮอร์น Power  Rating  100  Watts , Impedance  16
  Ohms,  Magnet  Size  OD x ID x TH  80x40x15
 mm.  Usable  Frequency  300  Hz –
 1.5  KHz. Averange  Sensitivity  105
  dB.  Voice  Coil  Diameter  34.6
  mm.  voice  Coil  Material  SV-Wire  Basket  Cream  A.B.S.
-ไมค์โครโฟนพร้อมสาย  3  เมตร  ไมค์พูดแบบสาย – ความถีเสียง  100-
12,000  Hz – การตอบสนองเสียงคมชัดทุกระดับ –สายยาว  3
 เมตร  เหมาะสําหรับใช้พูดบรรยาย   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 1) : โครงการภายใต้แนว
ทางการพัฒนาปี 2561  หน้า  8)  (สํานักปลัด)
ตู้ลําโพง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ลําโพง  จํานวน  2  ตัว  ประกอบด้วย  ตู้ลําโพง  15
  นิว
ประกอบด้วย  ลําโพง  15  นิว  2  ดอก  เสียงแหลม  1  ตัว ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์  จัด
ซือตามราคาท้องตลาดจังหวัดอุตรดิตถ์  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2561  หน้า  8
)  (สํานักปลัด)
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มิกซ์เซอร์เครืองเสียง จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิกซ์เซอร์เครืองเสียง  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะสังเขป  Mixer  4  CH  มีช่องเสียบ  USB ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์  จัดซือ
ตามราคาท้องตลาดจังหวัดอุตรดิตถ์  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับ
ที 1) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2561  หน้า  8)  (สํานัก
ปลัด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์  แอล  อี ดี   จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1. ระดับความละเอียด  เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)
2.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา  40  นิว
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ  LED  Backlight
4.ช่องต่อ  HDMI ไม่น้อยกว่า  2 ช่องสัญญาณ  เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
5.ช่องต่อ  USB  ไม่น้อยกว่า  1 ช่องสัญญาณ  รองรับไฟล์
ภาพ  เพลง  และภาพยนตร์
6.มีตัวรับสัญญาณ  Digital  ในตัว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของ
สํานักงบประมาณ   (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา  พ
.ศ. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561
  หน้า 177) (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน  1  ชุด
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core)  
จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache Mermory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  3.8   GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก  (Graphics  Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่า 8 แก่น  หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache Mermory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  6  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.7  GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB  หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ  Graphics  Processing Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB  หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ  Onboard  Graphics   ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือ  ดี
กว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  
หรือ  ชนิด  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  
จํานวน  1  หน่วย
- มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว  จํานวน  1  หน่วย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน   ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2560  ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้  แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  179)

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  11:32:09 หน้า : 9/44



เครืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  (Inkjet)
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น  Printer, Copier, Scanner  
และ  Fax  ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (Inkjet)  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  4,800 x 1,200  dpi  
หรือ  1,200 x 4,800  dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  33  หน้าต่อ
นาที  (ppm)  หรือ  15  ภาพต่อนาที  (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  15  หน้า  ต่อนาที  (ppm)  
หรือ  10  ภาพต่อนาที  (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200 x 2,400  dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto  Document  Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100  Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  (Wi-Fi)  ได้
- สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal,  และ  Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100  แผ่น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2560  ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้  แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า 176)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงห้องอยู่เวรยามโรงรถ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงห้องอยู่เวรยามโรงรถ  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลท่าปลากําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่า
ปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 1) : โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2561  หน้า  9)  (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงาน
กาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ์  ให้แก่  ทีทําการปกครองอําเภอท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561  -
  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561 หน้า  198
)  (สํานักปลัดเทศบาล)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,387,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,812,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,812,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,375,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญทีปฏิบัติงานในกอง
คลัง พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
คลัง)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 346,320 บาท
เพือจ่ายเป็นในค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทัวไป  ค่าตอบแทนและค่า
ตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานในกองคลัง  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไป  และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานในกองคลัง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร   ค่าเย็บหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  สือประชาสัมพันธ์ทุกประเภท  เช่น  แผ่น
พับ  สติกเกอร์  ฯลฯ  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย
อืนเพือให้ได้มาซึงบริการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าประชุมหรืออบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ  เพือเพิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (โครงการจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561 หน้า  175)  (กองคลัง)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิง
ก่อสร้าง  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ใบเสร็จต่าง ๆ
   ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน  สายไมล์  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (กองคลัง)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  นํามัน
แก็สโซฮอล์  ฯลฯ  สําหรับยานพาหนะทีใช้ในกองคลัง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 295,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีแถว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีแถวเพือติดต่อ
ราชการ  จํานวน  1  แถว ขนาด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ครุภัณฑ์
ดังกล่าวไม่มีรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ
.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 1) : โครงการภายใต้
แนวทางการพัฒนาปี 2561  หน้า  8)  (กองคลัง)
เก้าอีทํางาน จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน   3  ตัว  โดยมีคุณลักษณะ  ดัง
นี
-แบบบุนวม
-ขาอลูมิเนียม  มีล้อเลือน
-มีเกลียว  ปรับสูง-ตําได้
-ความกว้างไม่น้อยกว่า  58  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 59 เซนติเมตร
ระยะปรับตํา 95 เซนติเมตร  ระยะปรับสูง  105  เซนติเมตร  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์  จัด
ซือตามราคาท้องตลาดจังหวัดอุตรดิตถ์  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ.2561-2564 : โครงการภายใต้แนวทางการ
พัฒนาปี 2561  หน้า  175)  (กองคลัง)
ตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก  จํานวน  2  หลัง ๆ
 ล่ะ  5,500 บาท  ขนาด  2 บาน (มอก.)  มีมือจับชนิดปิด  มีแผ่นชันปรับ
ระดับ  3 ชิน  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของสํานักงบ
ประมาณ   (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ
. 2561  -  2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า 179) (กองคลัง)

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  11:32:09 หน้า : 12/44



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core)  
จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache Mermory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  3.8   GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก  (Graphics  Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่า 8 แก่น  หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache Mermory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  6  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.7  GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB  หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ  Graphics  Processing Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB  หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ  Onboard  Graphics   ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือ  ดี
กว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  
หรือ  ชนิด  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  
จํานวน  1  หน่วย
- มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว  จํานวน  1  หน่วย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2560  ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้  แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  179)  (กองคลัง)
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer)  จํานวน  2  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อ
นาที  (ppm)  หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ Parallel  หรือ  USB  2.0 หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2560  ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้  แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  179)  (กองคลัง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 240,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุและครุภัณฑ์  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลท่าปลากําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ
. 2561-2564 : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2561  หน้า 180)  (กองคลัง)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนโครงการพัฒนาเพิมศักยภาพสถานทีกลาง  สําหรับเป็นศูนย์รวม
ข่าวการซือหรือการจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิน  (ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวการซือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ)  อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้
องค์การบริหารส่วนตําบลนางพญา  เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ  (ทีว่าการอําเภอท่าปลา  ชัน 2)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (โครงการ
จากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า 199)  (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 720,240 บาท
งบบุคลากร รวม 369,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 249,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญทีปฏิบัติงานในสํานักปลัด
เทศบาล พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทัวไป  ค่าตอบแทนและค่า
ตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานในสํานักปลัด
เทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไป และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 351,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีปฏิบัติงาน
ในสํานักปลัดเทศบาลซึงเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร   ค่าเย็บหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  สือประชาสัมพันธ์ทุกประเภท  เช่น  แผ่น
พับ  สติกเกอร์  ฯลฯ  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย
อืนเพือให้ได้มาซึงบริการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิง
ก่อสร้าง  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 208,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ฯลฯ   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับเครืองรับ – 
ส่ง วิทยุสือสารและ  วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ของสํานักงานเทศบาลตําบล
ท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ก่อสร้าง  เช่น  ขวาน  เลือย  มีด  เชือก  ฯลฯ
  ใช้ในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน  สายไมล์  เพลา  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  นํามัน
แก็สโซฮอล์  ฯลฯ  สําหรับยานพาหนะทีใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  สํานักปลัดเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  สํานักปลัด
เทศบาล)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายให้แก่เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติหน้าทีในการ
ออกรับเหตุต่าง ๆ  เช่น  เสือชูชีพสะท้อนแสง  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  เทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด
เทศบาล)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 721,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 635,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 535,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ  To Be Number  One จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  เพือจัดตัง
ชมรมให้เยาวชนทํากิจกรรมทีเป็นประโยชน์ร่วมกัน  ห่างไกลปัญหายา
เสพติด   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2561  หน้า  171)  (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบลท่าปลาต้านยาเสพติด จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบลท่า
ปลาต้าน
ยาเสพติด  และเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าสนับสนุน
ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  ค่ากรรมการตัดสิน  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่า
จัดสถานที  ค่าสนับสนุนการแสดงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ ของศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561
  หน้า  171)  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพือป้องกัน
ปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาค
เรียนฤดูร้อน  เพือป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหาสังคมและความยาก
จน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลท่าปลา  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561 หน้า  171)  (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  170)  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรม  อปพร. เทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.เทศบาลตําบล
ท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2561  หน้า  169)  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการวัน  อปพร. เทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของ อปพร. เทศบาลตําบลท่าปลา
เนืองในวัน อปพร.  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้
แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  169)  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนแบบ "ตา
สับปะรด"

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในชุมชน  แบบ  “ตาสับปะรด”  ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอา
ชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 -
 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  171
)  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับยาเสพติดแก่กลุ่มเสียง จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับยาเสพติดแก่กลุ่ม
เสียง  ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลท่า
ปลา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  171)  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  กรวยจราจร  แผง
เหล็กกัน  และวัสดุอืนทีเกียวข้อง ๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด
เทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  เวชภัณฑ์  ฯลฯ ใช้ในการช่วย
เหลือผู้ประสบเหตุเบืองต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้ากล้องวงจรปิดทีติดตังในเขตเทศบาลตําบลท่าปลา    
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ามิเตอร์กล้องวงจรปิดทีติดตังในเขตเทศบาลตําบลท่า
ปลา     เพือติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที
เกิดขึน ตังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 86,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 86,400 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องวงจรปิด จํานวน 86,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดกล้องวงจรปิด  จํานวน  1  ชุด  ประกอบด้วย 
-กล้องวงจรปิด  จํานวน  6  ตัว  ๆ ละ  4,000  บาท  ความละเอียด
ภาพ 2.0 ล้านพิกเซลส์  ค่าความสว่างของแสงขันตํา 0.01Lux   อินฟา
เรด IR ARRAY 50 เมตร  เลนส์ 3.6mm  มาตรฐานป้องกันนํา IP66
-เครืองบันทึกภาพ   จํานวน  2  เครือง ๆ ล่ะ  30,000  บาท
-หม้อแปลงกล้องวงจรปิด  จํานวน  3 ตัว ๆ ละ 600 บาท
-หม้อแปลงขยายสัญญาณสาย  UTB   จํานวน  1 ตัว  กําลังไฟ  12 w
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับ
ที 1) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2561  หน้า  9)  (สํานักปลัด
เทศบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,226,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,431,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,431,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 829,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก  พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 564,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทัวไป  ค่าตอบแทนและค่าตอบ
แทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  254,180  บาท  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  และจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ดูแลเด็ก  เงินสมทบส่วน
ทีขาดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ด้านการศึกษาท้องถิน)  ตําแหน่งผู้ดูแล
เด็ก  แก่พนักงานจ้างตามภารกิจทีปฏิบัติในกองการ
ศึกษา  จํานวน  310,300  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองการศึ
กา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไป  และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ทีปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษา  จํานวน  25,200  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  และจ่ายเป็นเงิน
สมทบส่วนทีขาดจากเงินอุดหนุน  (ด้านการศึกษาท้องถิน)  ตําแหน่งผู้
ดูแลเด็ก  ทีปฏิบัติงานในกองการศึกษา  12,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 595,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร   ค่าเย็บหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  สือประชาสัมพันธ์ทุกประเภท  เช่น  แผ่น
พับ  สติกเกอร์  ฯลฯ  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย
อืนเพือให้ได้มาซึงบริการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าประชุมหรืออบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ  เพือเพิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (โครงการจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  184)  (กองการศึกษา)    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 365,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา  ดังนี
(1)  อาหารกลางวันสําหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าปลา   จํานวน   280,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปีเทศบาลตําบล
ท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  132)  (กองการศึกษา)
(2)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก    จํานวน  85,000
  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปีเทศบาลตําบล
ท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  132)  (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิง
ก่อสร้าง  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําดืมกระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ฯลฯ  ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  ผงซักฟอก  สบู่  ไม้
กวาด  แก้วนํา  ถังนํา  นํายาล้างจาน  ผ้าเช็ดมือ  ไม้ถูพืน  เข่งไฟ
เบอร์  จอบ  คราด  บุ้งกี  ตะกร้า  ถังขยะพลาสติก  ถังแกลลอน  ถังขยะ
แบบแยกขยะแห้ง  -  ขยะเปียก  แปรงขัดพืน  นํายาทําความ
สะอาด  กระดาษชําระ  ฯลฯ  เพือไว้ใช้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ก่อสร้าง  เช่น  ขวาน  เลือย  มีด  เชือก  ฯลฯ
  ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองการศึกษา)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  นํามัน
แก็สโซฮอล์  ฯลฯ  สําหรับใช้กับเครืองตัดหญ้า  เพือดูแลสนามหญ้าของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลาให้มีความสะอาด  สวยงามและ
ปลอดภัย  ตังจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษา)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์
พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์  เช่น  ใบมีด  เชือก  ผ้า
ใบหรือผ้าพลาสติก  ฯลฯ  เพือจัดและตกแต่งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นป้าย  วีดีโอ  เทป  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 200,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน   5  ตัว  โดยมีคุณลักษณะ  ดัง
นี
-แบบบุนวม
-ขาอลูมิเนียม  มีล้อเลือน
-มีเกลียว  ปรับสูง-ตําได้
-ความกว้างไม่น้อยกว่า  58  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 59 เซนติเมตร
ระยะปรับตํา 95 เซนติเมตร  ระยะปรับสูง  105  เซนติเมตร  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์  จัด
ซือตามราคาท้องตลาดจังหวัดอุตรดิตถ์  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ.2561-2564 : โครงการภายใต้แนวทางการ
พัฒนาปี 2561  หน้า  185)  (กองการศึกษา)
เครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะสังเขป
-มัลติฟังก์ชันเลเซอร์สี
-ความละเอียดการพิมพ์  2,400 x 600  dpi
-พิมพ์และถ่ายเอกสาร ขาว-ดํา  18  แผ่น/นาที, สี 4 แผ่น/นาที
-สแกน
เอกสาร 1,200 x 1}200 dpi (Optical), 4,800 x 4,800
 dpi (Enhanced)
-หน่วยความจํา  128 MB
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)    (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบล
ท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี 2561
  หน้า  135)  (กองการศึกษา)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core)  
จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache Mermory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  3.8   GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก  (Graphics  Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่า 8 แก่น  หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache Mermory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  6  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.7  GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB  หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ  Graphics  Processing Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB  หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ  Onboard  Graphics   ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือ  ดี
กว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  
หรือ  ชนิด  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  
จํานวน  1  หน่วย
- มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว  จํานวน  1  หน่วย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2560  ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้  แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  185)  (กองการศึกษา)
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อ
นาที  (ppm)  หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ Parallel  หรือ  USB  2.0 หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2560  ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้  แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  185)  (กองการศึกษา)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าปลา  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลท่าปลา
กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2561  หน้า  134)  (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,140,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,560,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาสี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบล    ท่าปลา เพือให้เด็กเห็นถึงความสําคัญของการเล่นกีฬา  สร้าง
ความสามัคคี   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2561  หน้า  133)  (กองการศึกษา)    
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าปลา

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดงานตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้
แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  133)  (กองการศึกษา)
โครงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจาก
แผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  133)  (กองการศึกษา)
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า 136)  (กองการศึกษา)
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้แก่ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่าปลา

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา  ให้มีความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องเกียว
กับพัฒนาการของเด็ก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (โครงการจากแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้
แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  132)  (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 1,445,600 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,445,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม  (นม)  ดังนี
1.  อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่า
ปลา จํานวน            104,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปลา  จํานวน  50 คน  จํานวน  260
 วัน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  133)  (กองการศึกษา)
2.  อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสว่างวิทย์  จํานวน   52,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสว่าง
วิทย์  จํานวน  25 คน  จํานวน  260  วัน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  -
 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  136
)  (กองการศึกษา)
3.  อาหารเสริม (นม) โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์  1  จํานวน   1,289,600
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนท่าปลา
อนุสรณ์ 1     จํานวน  620 คน  จํานวน  260  วัน  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
.2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561
  หน้า  136)  (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,580,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,580,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,580,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน  ดังนี
1.  โรงเรียนสว่างวิทย์    จํานวน   100,000  บาท
จํานวน  25  คน  จํานวน  200 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  -
 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  137
)  (กองการศึกษา)
2.  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1   จํานวน    2,480,000  บาท
จํานวน  620  คน  จํานวน  200 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  -
 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  137
)  (กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,377,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,805,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,805,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 514,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญทีปฏิบัติงานในกองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,140,720 บาท
เพือจ่ายเป็นในค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทัวไป  ค่าตอบแทนและค่า
ตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานในกองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไป  และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานใน    กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 458,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร   ค่าเย็บหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  สือประชาสัมพันธ์ทุกประเภท  เช่น  แผ่น
พับ  สติกเกอร์  ฯลฯ  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย
อืนเพือให้ได้มาซึงบริการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าประชุมหรืออบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ  เพือเพิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจาก
แผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  186)  (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิง
ก่อสร้าง  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

ค่าวัสดุ รวม 18,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ฯลฯ   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นป้าย  วีดีโอ  เทป  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 114,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 114,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน   1  ตัว  โดยมีคุณลักษณะ  ดัง
นี
-แบบบุนวม
-ขาอลูมิเนียม  มีล้อเลือน
-มีเกลียว  ปรับสูง-ตําได้
-ความกว้างไม่น้อยกว่า  58  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 59 เซนติเมตร
ระยะปรับตํา 95 เซนติเมตร  ระยะปรับสูง  105  เซนติเมตร  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีรายการในมาตรฐานครุภัณฑ์  จัด
ซือตามราคาท้องตลาดจังหวัดอุตรดิตถ์  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ.2561-2564 : โครงการภายใต้แนวทางการ
พัฒนาปี 2561  หน้า  187)  (กองสาธารณสุข)
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ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นละอองฝอยละเอียด จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นละอองฝอยละเอียด  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-เครืองยนต์  2  จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
-สมรรถนะเครืองยนต์  2 แรงม้า
-ส่วนผสมนํามันเครือง : นํามันเบนซิน  1:50  (ระยะเริมใช้เครือง  1:25)
-ชนิดนํามันเชือเพลิง  เบนซินธรรมดาผสมนํามันเครือง
-ระบบจุดระเบิด  ใช้ระบบอีเล็คโทรแมกเนติค
-สตาร์ทเตอร์  แบบมือดึงมีลานม้วนกลับ
-คาร์บูเรเตอร์  ระบบไดอะแฟรม
-การใช้เชือเพลิง  (ผสม 2 จังหวะ)  ประมาณ  0.85  ลิตร/ชม.
-ปัมลมโรตารี  ปลอดการบํารุงรักษา
-ความจุของถังเชือเพลิง  จํานวน 1 ลิตร
-ความจุของถังนํายาเคมี  จํานวน  3 ลิตร
-นําหนักเครืองเปล่า  12.6  กิโลกรัม
-ขนาดรอบนอก  41x43x48  ซม.  (กว้างxยาวxสูง)
-ปริมาณลมจากปัมโรตารี  35  ลบ.ม./ซม.
-ความเร็วลมทีหัวฉีด  ประมาณ  200  เมตร/วินาที
-อัตราพ่นสารเคมี  (วัดโดยพ่นนํามันดีเซล)
 -หัวฉีดเบอร์  30:1  ลิตร/ชม.
 -หัวฉีดเบอร์  45:2  ลิตร/ชม.
 -หัวฉีดเบอร์  58:3  ลิตร/ชม.
 -หัวฉีดเบอร์  84:6  ลิตร/ชม.
-ขนาดละออง  (VMD)  เล็กกว่า  30  ไมโครเมตร  (วัดเมือพ่นด้วยนํามัน
ดีเซล)
-พิสัยการพ่นตามลม  พ่นได้ไกล  50-100  เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีรายการในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จัดซือตามราคาท้องตลาดจังหวัดอุตรดิตถ์  (โครงการจากแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ.2561-2564 : โครงการภายใต้แนว
ทางการพัฒนาปี 2561  หน้า  187)  (กองสาธารณสุข)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core)  
จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache Mermory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  3.8   GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก  (Graphics  Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่า 8 แก่น  หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache Mermory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  6  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.7  GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB  หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ  Graphics  Processing Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB  หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ  Onboard  Graphics   ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือ  ดี
กว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  
หรือ  ชนิด  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  
จํานวน  1  หน่วย
- มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว  จํานวน  1  หน่วย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2560  ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้  แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  187) (กองสาธารณสุข)
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์  (Ink  Tank  Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อ
นาที  (ppm)  หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ Parallel  หรือ  USB  2.0 หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2560  ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้  แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  187)  (กองสาธารณสุข)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า  เช่น  ค่าจัดซือนํายาเคมี  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ในการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ทําหมันและคุมกําเนิดสัตว์เลียงของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลท่าปลา และจัดซือวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  153)  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคเอดส์  เพือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  การดูแลตนเองและผู้อืน
เกียวกับโรคเอดส์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้
แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  154)  (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)
โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสิงแวดล้อมตลาดสดเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสิงแวดล้อมตลาดสด
เทศบาลตําบลท่าปลา ให้มีด้านสุขาภิบาลและสิงแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2561  หน้า  152)  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  152)  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  11:32:09 หน้า : 28/44



โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก,โรคไข้สมอง
อักเสบ,ไข้ชิคุณกุนยา,ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่,โรคไข้หวัดนก ฯลฯ)

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาเคมี  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ตามโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ   เพือเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือด
ออกและสมองอักเสบ พร้อมทังกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและตัดวงจรชีวิต
ของลูกนํา ทังในภายโรงเรียนและในชุมชนภายในเขตเทศบาลตําบลท่า
ปลา  ป้องกันการแพร่ระบาดของของไข้หวัดนกในเขตเทศบาลตําบลท่า
ปลา  และโรคติดต่ออืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจาก
แผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภาย
ใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  153)  (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)
โครงการส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเบืองต้น จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเบือง
ต้น ให้แก่บุคลากรเทศบาลตําบลท่าปลา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  154)  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการสถานทีทํางานน่าอยู่น่าทํางาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสถานทีทํางานน่าอยู่น่าทํางาน แก่
เทศบาลตําบลท่าปลา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้
แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  186)  (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)
โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมผู้ประกอบการและจัดซือ
วัสดุ  เครืองมือในการทดสอบอาหาร  ตามโครงการอาหารปลอดภัย  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564 : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561
  หน้า  154)  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันเครือง  นํามันแก็สโซฮอล์  ฯลฯ  สําหรับใช้กับเครืองตัด
หญ้า  เครืองพ่นยาและเครืองพ่นสารเคมี ทีต้องใช้นํามันเชือเพลิง  เพือ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาส ประจําปี  2561  ให้แก่  กิงกาชาดอําเภอท่า
ปลา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  196)  (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,727,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,134,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,134,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 650,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญทีปฏิบัติงานในกอง
ช่าง พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
ช่าง)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่างในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท  ตังจ่ายเงินรายได้  (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 396,960 บาท
เพือจ่ายเป็นในค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทัวไป  ค่าตอบแทนและค่า
ตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานในกองช่าง  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไป และ
พนักงานจ้างตามภารกิจทีปฏิบัติงานในกองช่าง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 388,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีปฏิบัติงาน
ในกองช่าง ซึงเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร   ค่าเย็บหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  สือประชาสัมพันธ์ทุกประเภท  เช่น  แผ่น
พับ  สติกเกอร์  ฯลฯ  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย
อืนเพือให้ได้มาซึงบริการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตําบลท่า
ปลา  เพือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตังจ่ายจากเงินรายได้  (โครงการ
จากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  140)  (กองช่าง)    
โครงการส่งบุคลากรเข่าร่วมประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าประชุมหรืออบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ  เพือเพิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจาก
แผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  188)  (กองช่าง)    
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิง
ก่อสร้าง  ค่าซ่อมแซมพืนเวที  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)    

ค่าวัสดุ รวม 68,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําดืม  กระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ก่อ
สร้าง  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ตะปู  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
ช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน  สายไมล์  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์
พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์  เช่น  ใบมีด  เชือก  ผ้า
ใบหรือผ้าพลาสติก  ฯลฯ  เพือจัดและตกแต่งบริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 2,204,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core)  
จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache Mermory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  3.8   GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก  (Graphics  Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่า 8 แก่น  หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache Mermory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  6  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.7  GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB  หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ  Graphics  Processing Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB  หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ  Onboard  Graphics   ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ชนิด  SATA  หรือ  ดี
กว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  
หรือ  ชนิด  Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  
จํานวน  1  หน่วย
- มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว  จํานวน  1  หน่วย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2560  ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้  แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า 188) (กองช่าง)
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์  (Ink  Tank  Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อ
นาที  (ppm)  หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ Parallel  หรือ  USB  2.0 หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2560  ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้  แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า 189)  (กองช่าง)
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  สําหรับคอมพิวเตอร์ ใช้ป้องกัน
ความเสียหายของเครืองคอมพิวเตอร์กรณีกระแสไฟตกหรือกระแสไฟฟ้า
ดับ  จํานวน  1  เครือง  
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800  VA  (480  Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2560  ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้  แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า 189)
(กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,175,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างรางระบายนําถนนเทศบาล 2 (สะพานหลังเกษตร-ถนน
เทศบาล 7)

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายนําถนน
เทศบาล  2  (สะพานหลังเกษตร-ถนนเทศบาล 7)  รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลท่าปลากําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 1) : โครงการภายใต้แนว
ทางการพัฒนาปี 2561  หน้า  5)  (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างรางระบายนําถนนเทศบาล 22 (บ้านสท.ประนอม  ยศต๊ะ
สา)

จํานวน 494,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายนําถนน
เทศบาล  22  (บ้านสท.ประนอม  ยศต๊ะสา)  รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลท่าปลากําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจาก
แผนพัฒนาสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง (ฉบับที 1) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2561  หน้า  5)  (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําถนนเทศบาล 23 (หน้าบ้านดาบดาว) จํานวน 494,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายนําถนน
เทศบาล  23  (หน้าบ้านดาบดาว)  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลท่าปลากําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผน
พัฒนาสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2561  หน้า  5)  (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างรางระบายนําถนนเทศบาล 3 (สีแยกขึนอําเภอ-บ้านตา
แว่น)

จํานวน 102,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายนําถนน
เทศบาล  3  (สีแยกขึนอําเภอ-บ้านตาแว่น)  รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลท่าปลากําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจาก
แผนพัฒนาสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง (ฉบับที 1) : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2561  หน้า  5)  (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างรางระบายนําถนนเทศบาล 7 (บ้านป้าหนาม-สีแยกบ้านนาง
มะยุรี  คํามงคล)

จํานวน 484,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายนําถนน
เทศบาล  7  (บ้านป้าหนาม-สีแยกบ้านนางมะยุรี  คํามงคล)  รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลท่าปลากําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี  เทศบาลตําบลท่าปลา  พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ฉบับที 1) : โครงการภายใต้แนว
ทางการพัฒนาปี 2561  หน้า  11)  (กองช่าง)
โครงการปรับภูมิทัศน์สํานักงานเทศบาลตําบลท่าปลา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับภูมิทัศน์สํานักงานเทศบาลตําบลท่า
ปลา  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลท่าปลากําหนด  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป(โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบล
ท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564)  : โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2561  หน้า  189)  (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ฯลฯ ใช้ในกิจการไฟฟ้าสาธารณะ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
ช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  นํามัน
แก็สโซฮอล์  ฯลฯ  สําหรับยานพาหนะทีใช้ในงานไฟฟ้าสาธารณะของกอง
ช่าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิให้กับสํานักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)
หมายเหตุ  เนืองจากเทศบาลตําบลท่าปลา ได้เพิมจุดติดตังไฟฟ้า
สาธารณะ ส่องสว่างเพือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้  ตัดต้นไม้  กิงไม้ ทีขวางเส้น
ทางจราจรหรืออาจเป็นอันตรายต่อประชาชนและถางหญ้าบริเวณสองข้าง
ทาง  พืนทีสาธารณะในเขตเทศบาล  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เครืองตัดแต่งพุ่มไม้
ไฟฟ้า  เครืองตัดแต่งพุ่มไม้เครืองยนต์  ฯลฯ  ใช้ในการดูแลสวน  สนาม
ต่าง ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เครือง  นํามันเบนซิน  นํามันแก็สโซฮอลล์  สําหรับการใช้ในงานสวน
สาธารณะ  หรือเครืองจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีใช้ในการ
ปรับสภาพพืนทีในเขตเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
ช่าง)    

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 345,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุด  ฝังกลบขยะ  ค่าบริการพืนทีทิง
ขยะ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (โครงการ
จากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  141)  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรวมพลังชุมชนคนท่าปลาลดปัญหาขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรวมพลังชุมชนคนท่า
ปลาลดปัญหาขยะมูลฝอย  เพือสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ
ในการลดปริมาณขยะในพืนที  สร้างมูลค่าของขยะ  สร้างรายได้จาก
ขยะ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  141)  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ผงซักฟอก  สบู่  ไม้
กวาด  แก้วนํา  ถังนํา  นํายาล้างจาน  ผ้าเช็ดมือ  ไม้ถูพืน  เข่งไฟ
เบอร์  จอบ  คราด  บุ้งกี  ตะกร้า  ถังนํา  ถังขยะพลาสติก  ถังแกลลอน  ถัง
ขยะแบบแยกขยะแห้ง – ขยะเปียก  แปรงขัดพืน  นํายาทําความ
สะอาด  กระดาษชําระ  ผ้าเช็ดมือ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ก่อ
สร้าง  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ตะปู  ท่อ คสล.  ฯลฯ     ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางรถ
ยนต์  ฯลฯ  รถยนต์ส่วนกลางทีใช้งานในกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เครือง  ฯลฯ  สําหรับใช้ในรถบรรทุกขยะ  และรถใช้ในงานทัวไป ของกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมี  ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหาร
สัตว์  พันธุ์พืช  วัสดุเพาะชํา  ฯลฯ  และจัดซือปุ๋ยเพือบํารุงรักษาต้นไม้ที
เทศบาลได้ดําเนินการรณรงค์ให้ประชาชนปลูก  ตามโครงการ  “หนึง
คน  หนึงฝน  หนึงต้น  เพือประชาชนชาวไทย ”    ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายทีใช้ในการเก็บขยะ เช่น เครืองแบบ ถุง
มือ  ถุงเท้า  รองเท้าบู๊ท  ฯลฯ  ให้แก่เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานในการเก็บ
ขยะ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  ปริมาตรถังบรรจุขยะ
มูลฝอยไม่น้อยกว่า  120  ลิตร  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (โครงการจากแผน
พัฒนาสามปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการภาย
ใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561 หน้า  141)  (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 553,100 บาท
งบบุคลากร รวม 378,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 378,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 258,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญทีปฏิบัติงานในกองสวัสดิการ
สังคม พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
สวัสดิการสังคม)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทัวไป  ค่าตอบแทนและค่า
ตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานในกองสวัสดิการ
สังคม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติ
งานในกองสวัสดิการสังคม  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 159,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีปฏิบัติงาน
ในกองสวัสดิการสังคม ซึงเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร   ค่าเย็บหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  สือประชาสัมพันธ์ทุกประเภท  เช่น  แผ่น
พับ  สติกเกอร์  ฯลฯ  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่าย
อืนเพือให้ได้มาซึงบริการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองสวัสดิการ
สังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้าประชุมหรืออบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ  เพือเพิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (โครงการจากแผน
พัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561  - 2564  :  โครงการภายใต้
แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  191)  (กองสวัสดิการสังคม)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิง
ก่อสร้าง  ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (กองสวัสดิการสังคม)    

ค่าวัสดุ รวม 42,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําดืม  กระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน  สายไมล์  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นป้าย  วีดีโอ  เทป  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 16,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก  จํานวน  1  หลัง  ขนาด  3  ชินชัก  (มอก
.)  มีหูลินชัก  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)    (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบลท่า
ปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2561  หน้า  191)  (กองสวัสดิการ)
โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  ขนาด  4  ฟุต  พร้อม
กระจก  จํานวน  1  ตัว  ทําจากเหล็ก  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  67  ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า  120  ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  75  ซม.  มี
ชันใส่เอกสารด้านข้างทัง   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (เป็นครุภัณฑ์ที
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จัดซือตามราคาท้องตลาด
จังหวัดอุตรดิตถ์)    (โครงการจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี  เทศบาลตําบล
ท่าปลา  พ.ศ. 2561-2564): โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี 2561  หน้า  191)  (กองสวัสดิการ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank  Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อ
นาที  (ppm)  หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ Parallel  หรือ  USB  2.0 หรือดี
กว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2560  ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้  แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  191)  (กองสวัสดิการ)
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เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  สําหรับคอมพิวเตอร์ ใช้ป้องกัน
ความเสียหายของเครืองคอมพิวเตอร์กรณีกระแสไฟตกหรือกระแสไฟฟ้า
ดับ  จํานวน  1  เครือง  
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800  VA  (480  Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป    ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2560  ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้  แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า 192)  (กองสวัสดิการ)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  และท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา
และท้องถิน  เช่น  วันสําคัญของชาติ  วันสําคัญทางศาสนา  กิจกรรม
สําคัญของท้องถินและกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  159)  (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ  ส่งเสริมให้
เยาวชนมีการทํากิจกรรมร่วมกัน  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  สร้าง
ความสามัคคี  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2561  หน้า  166)  (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัว    รัวกินได้แก่ชุมชน  เพือประหยัดรายจ่าย  เพิมรายได้ใน
ครัวเรือน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2561  หน้า  129)  (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเยาวชน  ผู้สูง
อายุและประชาชน  เพือสร้างรายได้และสร้างการรวมกลุ่มทํากิจกรรมที
เป็นประโยชน์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสี
ปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2561  หน้า  129)  (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการสนับสนุนสิงพิมพ์ให้แก่ทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําชุมชน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์หรือหนังสืออืน  พร้อมแท่นวางหนังสือ
ให้แก่ชุมชน  จํานวน  6  ชุมชน  ตามโครงการสนับสนุนสิงพิมพ์ให้แก่ที
อ่านหนังสือประจําชุมชน  เพือเป็นแหล่งเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2561  หน้า  131)  (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสืบสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการสืบสานสายใย  ใส่ใจผู้สูงอายุ ในวันผู้
สูงอายุเพือสร้างขวัญ  กําลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ  ส่งเสริมให้บุตรหลาน  คน
ในครอบครัวเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุ  ส่งเสริมครอบครัวมีการทํา
กิจกรรมร่วมกัน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนา
สีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2561  หน้า  166)  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการเอ้ยอ้ายสอนน้องอ่านหนังสือ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเอ้ยอ้ายสอนน้องอ่านหนังสือ  ในการ
ส่งเสริมให้พีสอนน้องในการรักการอ่านหนังสือ  ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  มีการทํากิจกรรมร่วมกัน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  131)  (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมท่าปลาเกมส์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร
ของเทศบาล ในการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในอําเภอท่าปลา  ตังจ่ายจากอุดหนุนทัว
ไป (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  161)  (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย เพือส่งเสริม
การออกกําลังกายเพือสุขภาพทีแข็งแรงสมบูรณ์ให้แก่บุคลากรและ
ประชาชนทัวไป ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(โครงการจากแผนพัฒนาสี
ปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2561  หน้า  161)  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
โครงการสนับสนุนนักกีฬา/บุคลากรเทศบาลตําบลท่าปลาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนนักกีฬา/บุคลากร เทศบาล
ตําบลท่าปลาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ  เพือส่งเสริมการออก
กําลังกาย  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปโครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาล
ตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  161)  (สํานักปลัดเทศบาล)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีแห่ผีตลก  เนืองในวันออกพรรษา จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าดําเนินการโครงการประเพณีแห่ผีตลก  เนืองในวันออก
พรรษา  และร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีของดี
อําเภอท่าปลา  เพือส่งเสริม  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่า
ปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  160)  (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดงานวันสงกรานต์  เพือส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป   (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ
. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
ปี  2561  หน้า  160)  (สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการประเพณีก๋วยสลาก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการประเพณีก๋วยสลาก ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการ
จากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  160)  (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบํารุงรักษาสิงแวดล้อม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการบํารุงรักษาสิงแวดล้อม  เพือดูแลรักษา
ต้นไม้และสิงแวดล้อมในเขตเทศบาล  เช่น  การดายหญ้า  รดนํา  พรวน
ดิน  ใส่ปุ๋ย  ตัดแต่งต้นไม้  ฯลฯ  ให้เทศบาลตําบลท่าปลามีความร่มรืน  มี
พืนทีสีเขียวเพิมขึน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผน
พัฒนาสามปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภาย
ใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  139)  (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)
โครงการรักษ์ป่าชุมชนห้วยภูนก จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดอบรมค่าจัดทําเอกสารในการเผย
แพร่ สร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ เพือให้รู้จักการ
อนุรักษ์ป่าไม้เพือชุมชน รวมทังค่าอาหาร และเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการดูแลป่าชุมชนห้วยภูนก  และค่าใช้จ่าย  อืน ๆ ในการจัดประชุม
คณะกรรมการชุมชน เพือประกาศดําเนินการตามโครงการ ประชาชนได้
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและจัดทําแนวกันไฟ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
สามารถถัวจ่ายกันได้  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (โครงการจากแผน
พัฒนาสามปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภาย
ใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  139)  (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 42,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 42,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาลตําบลท่าปลา  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองคลัง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,840,460 บาท
งบกลาง รวม 6,840,460 บาท
งบกลาง รวม 6,840,460 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 183,600 บาท
เพือสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานจ้างเทศบาลตําบลท่า
ปลา  ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม ฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
คลัง)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,424,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายทัวไปตังช่วยเหลือกิจการประปา
เทศบาลตําบลท่าปลา  เนืองจากรายได้ของการประปาทีจัดเก็บเองไม่พอ
จ่าย เพือพัฒนากระบวนการผลิตนํา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการบริการนํา
ประปา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,878,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ  ตาม
ระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,401,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพสําหรับผู้พิการ  ตาม
ระเบียบฯ  คนละ  800  บาทต่อเดือน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพสําหรับผู้ติดเชือเอดส์  คน
ละ  500 บาทต่อเดือน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

สํารองจ่าย จํานวน 334,255 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีทีจําเป็นซึงไม่ได้ตังงบประมาณไว้ล่วงหน้า ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2541  ข้อ 19   (การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ)  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 269,205 บาท
แยกเป็น
1)  เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาล   จํานวน   29,205บาท
เพือส่งเป็นค่าบํารุงสมาชิกสามัญสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตาม
ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กําหนดให้สมาชิก
สามัญทีมีรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา  (พ.ศ. 2559
  จํานวน  17,487,765.27บาท)  ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายจากเงิน
สะสม  เงินอุดหนุนทุกประเภทไม่เกิน  20  ล้านบาท  ให้ชําระในอัตรา
ร้อยละเศษหนึงส่วนหก  (0.00167)  ของงบประมาณรายรับดัง
กล่าว  คํานวณเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 29,204.56
 บาท   จึงตังจ่ายไว้จํานวน  29,205บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
คลัง)

2)  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาทียากจนหรือ
ด้อยโอกาส      จํานวน  150,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
นักศึกษาทียากจนหรือด้อยโอกาส  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0808.0/ว 1365  ลงวันที  30  เมษายน  2550  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ
.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561
  หน้า  137)  (สํานักปลัดเทศบาล)

3)  โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน  (กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาลตําบลท่าปลา)     จํานวน   60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน  50  %  จาก
เงินค่ารายหัว  40  บาท ของจํานวนประชากรทีใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า  (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลท่าปลา)  ตามหนังสือ
จังหวัดอุตรดิตถ์  ด่วนทีสุด  ที  มท  0886.3/6499  ลงวันที  27
  เมษายน  2550  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (โครงการจากแผนพัฒนาสีปี
เทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการภายใต้แนวทาง
การพัฒนาปี  2561  หน้า  155)  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

4)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน    30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการจราจรทีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน ตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0307/ว 3534  ลงวันที  20
  ธันวาคม  2536  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0301.4/ว
 3889  ลงวันที  29 พฤศจิกายน 2538 เช่น จัดซือ สีทาถนน แปรง
ทาสี หลอดไฟฟ้าจราจร  เครืองหมายจราจร  ฯลฯ  ค่าจ้างตีเส้น
จราจร  ทางข้าม  ทางม้าลาย  เส้นบังคับช่องทางเดินรถ   ในบริเวณถนน
สายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลท่าปลา ตังจ่ายจากเงินรายได้  (โครงการ
จากแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลท่าปลา พ.ศ. 2561 - 2564  :  โครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาปี  2561  หน้า  127)  (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 325,000 บาท
เพือส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ในอัตราร้อย
ละ 2 
ของประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  (16,250,000
  บาท)  ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร   เงินกู้เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุด
หนุนตามหนังสือกรมการปกครองที มท 0313.4/ว 1187  ลงวันที 24
 พฤษภาคม  2542  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)
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แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 8,940,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,441,640

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,367,380

แผนงานสาธารณสุข 2,537,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,307,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 703,100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 300,000

แผนงานการพาณิชย์ 42,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,840,460

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลท่าปลา และโดยอนุมัติ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 32,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
32,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลท่าปลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลท่าปลา
อําเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลท่าปลามีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายสุรินทร์ ปริมาณ)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลท่าปลา

เห็นชอบ

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

(นายสุมิตร เกิดกลํา)

ตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 2,507,212.00 7,191,098.00 6,840,460.00

งบบุคลากร 10,413,463.00 12,127,202.00 12,017,040.00

งบดําเนินงาน 5,175,711.25 6,574,500.00 7,426,600.00

งบลงทุน 3,139,900.00 2,637,200.00 3,085,900.00

งบเงินอุดหนุน 2,647,000.00 3,470,000.00 2,630,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 23,883,286.25 32,000,000.00 32,000,000.00

รวม 23,883,286.25 32,000,000.00 32,000,000.00


