
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป (เพิมเติม) ฉบับที 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 5,300,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,221,400บาท
งบลงทุน รวม 1,221,400บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,221,400บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าและติดตังหม้อแปลง บริเวณสวนสุขภาพ
ในยาง (ชุมชนในยาง)

จํานวน 786,400บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าและติดตังหม้อแปลงบริเวณ
สวนสุขภาพในยาง (ชุมชนในยาง) 
1. แผนกแรงสูงภายนอก
    - ปักเสา คอร. ขนาด 12 ม. จํานวน 18 ต้น 
    - พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 630 ม. 
      จํานวน 3 เส้น
    - ประกอบกายยึดโยงแรงสูง จํานวน 7 ชุด
       รวมเป็นเงิน 305,087 บาท
2. แผนกแรงสูงภายใน
    - ปักเสา คอร. ขนาด 12 ม. จํานวน 2 ต้น 
    - พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 40 ม. 
      จํานวน 3 เส้น
    - ประกอบกายยึดโยงแรงสูง จํานวน 2 ชุด
       รวมเป็นเงิน 111,053.40 บาท
3. แผนกหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ 
    จํานวน 1 เครือง ขนาด 160 KVA  รวมเป็นเงิน 226,059.60 บาท
4. ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจําหน่าย 
    รวมเป็นเงิน 16,000 บาท
5. แผนกเครืองวัด ติดตังมิเตอร์ประกอบ ซี.ที.แรงตํา 250:5 แอมป์ 
    จํานวน 3 ชุด
6. ค่าปฏิบัติงานฮอทไลท์ 6,400.50 บาท
สรุปค่าใช้จ่ายขยายเขต 711,122.54 บาท
ค่าธรรมเนียมในการติดตังมิเตอร์ 75,235 บาท
รวมเป็นเงินทังสิน 786,357.54 บาท
(ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแกลง ที มท.5309.18
/ กล./ 389/2560 ลงวันที 2 มีนาคม 2560 เรือง การขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า) (ปรากฎในแผนพัฒนสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 21-22 โครงการที 1) (ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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ค่าขยายเขตและติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านป้าแมวจรดบ้านป้าขจี 
(ชุมชนดอนมะกอก)

จํานวน 197,000บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตและติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านป้าแมว
จรดบ้านป้าขจี (ชุมชนดอนมะกอก)  โดยมีรายละเอียดดังนี
1. แผนกแรงตําภายนอก 
- ปักเสา คอร. ขนาด 9 ม. จํานวน 11 ต้น
- ปักเสา ตอม่อ ขนาด 4.50 ม. จํานวน 10 ต้น
- พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 273 ม
. จํานวน 2 เส้น
- ชุดกายแรงตํา    จํานวน 2 ชุด
- ชุดล่อฟ้าแรงตํา  จํานวน 1 ชุด
      รวมเป็นเงิน 132,851 บาท
2. แผนกไฟสาธารณะ 
- พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 273 ม
. จํานวน 1 เส้น
- ชุดล่อฟ้าแรงตํา 1 เฟส 2 สาย  จํานวน 1 ชุด
- โคมไฟถนนชนิดใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 36 วัตต์ จํานวน 10
 โคม
      รวมเป็นเงิน 50,132.10 บาท
    รวมค่าใช้จ่ายขยายเขต 195,791.81 บาท
 (ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแกลง ที มท.5309.18
/ กล./ 1447/2560 ลงวันที 4 กันยายน 2560 เรือง การขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า)  (โครงการดังกล่าวฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 – 2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 6 หน้า 8-9 โครงการ
ที 1 ) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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ค่าขยายเขตและติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเกาะหนองโบสถ์ ซอยแยก
เข้าสวนสุขภาพในยาง (ชุมชนในยาง)

จํานวน 238,000บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตและติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเกาะหนอง
โบสถ์ ซอยแยกเข้าสวนสุขภาพในยาง (ชุมชนในยาง) โดยมีรายละเอียดดัง
นี
1. แผนกแรงสตําภายนอก 
- ปักเสา คอร. ขนาด 9 ม. จํานวน 16 ต้น
- พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 390 ม
. จํานวน 2 เส้น
- ชุดกายแรงตํา    จํานวน 6 ชุด
- ชุดล่อฟ้าแรงตํา  จํานวน 1 ชุด
      รวมเป็นเงิน 140,228 บาท
2. แผนกไฟสาธารณะ
- พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 390 ม
. จํานวน 1 เส้น
- ชุดล่อฟ้าแรงตํา 1 เฟส 2 สาย  จํานวน 1 ชุด
- ชุดสวิตช์ควบคุมไฟทาง จํานวน 1 ชุด
- โคมไฟถนนชนิดใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 36 วัตต์ จํานวน 16
 โคม
      รวมเป็นเงิน 81,054 บาท
    รวมค่าใช้จ่ายขยายเขต 236,771.74 บาท
   (ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแกลง ที มท.5309.18
/ กล./ 1461/2560 ลงวันที 6 กันยายน 2560 เรือง การขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า) (โครงการดังกล่าวฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 – 2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 6 หน้า 10-11 โครงการ
ที 2) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 3,990,000บาท
งบลงทุน รวม 3,990,000บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,990,000บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด สวนสุขภาพในยาง (ชุมชนในยาง) จํานวน 3,990,000บาท
เพือก่อสร้างลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด สวนสุขภาพในยาง จํานวน 1
 แห่ง โดย 
- ก่อสร้างสนามฟุตบอล มาตรฐาน 7 คน 
- สนามตะกร้อ 1 สนาม
- สนามเปตอง 2 สนาม
- ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ สวนสุขภาพในยาง
- รางระบายนํา, งานไฟฟ้า, งานถมดินบดอัดแน่น หนา 0.20-0.60 ม
. (ตามสภาพ) ไม่รวมงานขยายระบบจําหน่ายไฟแรงสูง/แรงตํา และหม้อ
แยกไฟฟ้ารวมทังมิเตอร์
(ตามแบบแปลนเทศบาลที ช.19/60 ) (ปรากฎในแผนพัฒนสามปี พ.ศ
.2560-2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 11 โครงการที 3
) (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 89,000บาท
งบกลาง รวม 89,000บาท
งบกลาง รวม 89,000บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 89,000บาท
โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับและงบ
ประมาณรายจ่ายเพิมเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาล (ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2546  และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ทีมท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 เรืองซักซ้อมการส่ง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 วิธีคํานวณรายได้ตามประมาณการรายรับ ประจําปี
งบประมาณ 2560 ฉบับเพิมเติม ครังที 1 จํานวน  5,465,400  บาท หัก
ด้วยรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินทีมีผู้อุทิศให้ ประจําปีงบ
ประมาณ 2560 จํานวน 1,016,400 บาท เป็นเงิน 4,449,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 2 เป็นเงิน 88,980 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง)
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