
เอกสารงบประมาณ 
งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ 

 

1. งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา 
2. งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 

ของ 
 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

 
 

- ประมาณการรายรับ 
                     - ประมาณการรายจ�าย 



เอกสารงบประมาณ 

 

งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ 
 

งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา 

ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

 

ของ 

 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

 

 

- ประมาณการรายรับ 

                     - ประมาณการรายจ�าย 



 

 

 

งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา 
ประจําป�งบประมาณ 2561 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ประมาณการรายรับ 
 

 
งบเฉพาะการ 

ค�าจําหน�ายน้ํา 
จาก 

มาตรวัดน้ํา 

ค�าเช�า 
มาตรวัดน้ํา 

ค�าจําหน�าย 
สิ่งของจาก
คลังพัสดุ 

ผลประโยชน- 
อื่นๆ 

จากค�าแรง 

ผลประโยชน-
อื่นๆ 

จากค�าตรวจ 

ผลประโยชน-
อื่นๆจาก 
ค�าปรับอื่น 

ผลประโยชน-
อื่นๆจาก 

ค�าเบ็ดเตล็ด 

ดอกเบี้ย 
เงินฝาก
ธนาคาร 

เงินช�วยเหลือ 
จางบประมาณ 

ทั่วไป 

รวมรับ 
ทั้งสิ้น 

 
งานกิจการประปา 
 

10,800,000 2,000,000 350,000 400,000 300,000 5,000 80,000 120,000 954,000 15,009,000 

รวม 10,800,000 2,000,000 350,000 400,000 300,000 5,000 80,000 120,000 954,000 15,009,000 
 

ประมาณการรายจ�าย 
 

งบเฉพาะการ 
เงินเดือน 

ค�าจ:างประจํา 
ค�าจ:าง 
ชั่วคราว 

ค�าตอบแทนใช:สอย 
และวัสดุ 

ค�า 
สาธารณูปโภค 

รายจ�ายอื่น 
ค�าครุภัณฑ-ที่ดิน 
และสิ่งก�อสร:าง 

รวมจ�ายทั้งสิ้น 

 
งานกิจการประปา 

  งานงบกลาง 
 

  
 2,683,900 

- 

 
1,215,200 

- 

 
2,296,500 

- 

 
3,608,000 

- 

 
- 
- 

 
3,486,000 

- 
13,289,600 
  1,574,800 

รวม 2,683,900 1,215,200 2,296,500 3,608,000 - 3,486,000 14,864,400 



 

 

 
 

บัญชีงบประมาณรายรับ  งบประมาณเฉพาะการ  การประปา  ประจําป�งบประมาณ  2561 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

 
หมวด/ประเภท 

รับจริง 
ป�  2559 

งบประมาณ  

รหัส
บัญชี ป�  2560 

+       เพ่ิม 
-        ลด 

ป�  2561 

รายได:                      (ยอดรวม) 
ค�าจําหน�ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 
ค�าเช�ามาตรวัดน้ํา 
ค�าจําหน�ายสิ่งของจากคลังพัสดุ 
ผลประโยชน.อ่ืน ๆ จากค�าแรง 
ผลประโยชน.อ่ืน ๆ จากค�าตรวจ 
ผลประโยชน.อ่ืน ๆ จากค�าปรับอ่ืน 
ผลประโยชน.อ่ืน ๆ จากค�าเบ็ดเตล็ด 
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
เงินช�วยเหลือจากงบประมาณท่ัวไป 

14,666,315 
10,603,093 
1,955,500 

359,600 
912,710 
594,310 

- 
60,319 

180,782 
- 

93 
63 
- 
- 
- 
- 
- 

35 
95 
 

13,615,000 
10,000,000 
1,800,000 

390,000 
700,000 
500,000 

5,000 
100,000 
120,000 

- 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
 
- 
 
+ 

1,394,000 
800,000 
200,000 

   40,000 
300,000 
200,000 

- 
20,000 

- 
954,000 

15,009,000 
10,800,000 
2,000,000 

350,000 
400,000 
300,000 

5,000 
80,000 

120,000 
954,000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมรายรับท้ังส้ิน 14,666,315 93 13,615,000 + 1,394,000 15,009,000  

 
 
 
 
 



 

 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา 
ประจําป�งบประมาณ 2561 

การประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

 

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน      15,009,000    บาท           แยกเปEน 
1.  หมวดรายได:  เปEนเงิน       15,009,000    บาท           แยกเปEน 
     1.1   ประเภท ค�าจําหน�ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา      ต้ังไว<   10,800,000 บาท 
            โดยประมาณว�าจะได<รับจริง เป=นรายได<จากการจําหน�ายน้ําประปา 
            ป>จจุบันมีผู<ใช<น้ําประมาณ   6,436 ราย 
     1.2   ประเภท ค�าเช�ามาตรวัดน้ํา       ต้ังไว<   2,000,000 บาท 
            โดยประมาณว�าจะได<รับจริง เป=นรายได<จากค�าเช�ามาตรวัดน้ํา 
     1.3   ประเภท ค�าจําหน�ายสิ่งของจากคลังพัสดุ      ต้ังไว<         350,000 บาท 
            โดยประมาณว�าจะได<รับจริง เป=นรายได<จากการจําหน�ายมาตรวัดน้ํา  และค�าอุปกรณ.ในการติดต้ัง 
            มาตรวัดน้ําแก�ผู<ขอใช<น้ํา 
     1.4   ประเภท ผลประโยชน.อ่ืนๆ จากค�าแรง        ต้ังไว<         400,000 บาท 
            เป=นรายได<จากค�าธรรมเนียมในการติดต้ังมาตรวัดน้ํา  และวางท�อประปา  ค�าสํารวจประมาณการ 
            ค�าธรรมเนียมในการย<ายมาตรวัดน้ํา ค�าขุดเจาะท�อเมนประปา ค�าขุดดินวางท�อประปา  ค�าแรงใน  

  การติดต้ังมาตรคืนกรณีไม�ชําระค�าน้ําประปา ฯลฯ 
     1.5   ประเภท ผลประโยชน.อ่ืนๆ จากค�าตรวจ      ต้ังไว<         300,000 บาท 
            เป=นรายได<จากค�าตรวจกBอกน้ํา ค�าตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ค�าตรวจสอบเส<นท�อประปา    
     1.6   ประเภท  ผลประโยชน.อ่ืนๆ จากค�าปรับอ่ืน     ต้ังไว<            5,000 บาท 

          เป=นรายได<จากการปรับผู<ใช<น้ําท่ีกระทําผิดสัญญา ข<อบังคับของกองการประปา เช�น ใช<น้ําโดยไม�ผ�าน
มาตรวัดน้ํา หรือทําให<ทรัพย.สินของการประปาฯ ชํารุดเสียหาย 

      1.7  ประเภท ผลประโยชน.อ่ืนๆ จากค�าเบ็ดเตล็ด    ต้ังไว<          80,000 บาท 
   เป=นรายได<จากการเรียกเก็บค�าคําร<องขออนุญาตใช<น้ําประปา ขอยกเลิกการใช<น้ําประปาท้ังประเภท    
            ชั่วคราวและถาวร  ขอถอนเงินประกันการใช<น้ํา   ค�าคําร<องขอให<ตรวจสอบมาตรวัดน้ํา    ตลอดจน   
            การโอนเปลี่ยนชื่อผู<ใช<น้ํา และสําหรับรายได<ท่ีไม�มีงบประมาณต้ังรับไว<โดยเฉพาะ เม่ือมีรายได<เกิดข้ึน    
            จึงนําเข<าเป=นรายได<ประเภทนี้ 
      1.8  ประเภท  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร     ต้ังไว<         120,000 บาท 
   เป=นรายได<จากเงินฝากของกองการประปา ฯ   ซ่ึงมีบัญชีเปHดไว<ท่ีธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง   
             และธนาคาร ธ.ก.ส. แกลง 
 1.9  ประเภท เงินช�วยเหลือจากงบประมาณท่ัวไป   ต้ังไว<     954,000 บาท 
    เป=นรายได<ท่ีเทศบาลต้ังช�วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ เพ่ือดําเนินการก�อสร<างปรับปรุงวางท�อ      
            ประปา เพ่ือให<ผู<ใช<น้ํามีน้ําใช<ในการอุปโภคบริโภคอย�างเพียงพอและท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ   2561 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด:านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการพาณิชย- 
 
วัตถุประสงค- 
 

1.  เพ่ือให<การดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเป=นไปอย�างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือให<การดําเนินการเก่ียวกับการบริหารกิจการประปา การผลิต และการจําหน�ายน้ําประปาให<กับประชาชน

เป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

งานท่ีทํา 
1. การบริหารงานบุคคลของกองการประปา 
2. งานโครงสร<าง ขยายและปรับปรุงกิจการประปา 
3. งานผลิตและจําหน�ายน้ําประปา 
4. การติดต้ังมาตรวัดน้ํา การวางท�อประปาแก�ผู<ขอใช<น้ําประปา 
5. การบํารุงรักษา ซ�อมแซมท�อประปา 
6. งานตรวจสอบควบคุมการรับเงิน การเบิก – จ�ายเงินและการรักษาเงินของกองการประปา 
7. งานวิชาการ ข<อมูล สถิติต�างๆ 
8. งานจัดทําบัญชี และงบการเงินต�างๆ 
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ      งบประมาณ 13,289,600   บาท 
 

1.  กองการประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง   งบประมาณ 13,289,600   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา  ประจําป�งบประมาณ 2561 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด:านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการพาณิชย- 
 

งาน 
เงินเดือน 

ค�าจ:างประจํา 
ค�าจ:าง 

ชั่วคราว 
ค�าตอบแทน 

ใช:สอยและวัสดุ 
ค�า                                 

สาธารณูปโภค 
รายจ�ายอื่น 

ค�าครุภัณฑ-ที่ดิน
และสิ่งก�อสร:าง 

รวม หมายเหตุ 

 
งานกิจการการประปา 
 

2,683,900 
 

1,215,200 
 

2,296,500 
 

 
3,608,000 

 
- 

 
3,486,000 

 

 
13,289,600 

 

 
 

รวม 2,683,900 1,215,200 
 

2,296,500 
 

3,608,000 - 
 

3,486,000 
 

 
13,289,600 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ 2561 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 
รายจ�ายตามแผนงาน 
ด:านการดําเนนิงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง 
 

วัตถุประสงค- 
1. เพ่ือใช<จ�ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป=น 
2. เพ่ือจ�ายสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % ในส�วนของนายจ<าง 
3. เพ่ือจ�ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข<าราชการส�วนท<องถ่ิน ( ก.บ.ท. ) 
4. เพ่ือจ�ายเป=นเงินช�วยพิเศษค�าทําศพของพนักงานและลูกจ<างท่ีตายระหว�างรับราชการ 
 

งานท่ีทํา 
1. จัดสรรเงินสํารองจ�าย 
2. จ�ายสมทบกองทุนประกันสังคม 
3. จ�ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข<าราชการส�วนท<องถ่ิน ( ก.บ.ท. )  ประจําปOงบประมาณ  2561 
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ     งบประมาณ      1,574,800   บาท 
 

1.   กองการประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง   งบประมาณ 1,574,800    บาท 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา ประจําป�งบประมาณ 2561 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด:านการดําเนนิงานอื่น 

แผนงานงบกลาง 
 

 
งาน 

 
ค�าชําระหนี้เงินต:น 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เงินสํารองจ�าย เงินช�วยค�าทําศพ 
เงินสบทมกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข:าราชการส�วน

ท:องถิ่น (กบท.) 

เงินบําเหน็จ 
ลูกจ:างประจํา รวม หมายเหตุ 

 
งานงบกลาง 

 

 
646,800 

 
57,000 

 
181,000 

 
10,000 

 
281,100 

 
398,900 

 
1,574,800 

 

รวม 646,800 57,000 181,000 10,000 281,100 398,900 1,574,800  
 
 



 

 

 
 

บัญชีงบประมาณรายจ�าย  เฉพาะการการประปา  ประจําป�งบประมาณ  2561 
แผนงานพาณิชย- (00330) 

งานกิจการประปา (00332) 
 

 

หมวด/ประเภท 
จ�ายจริง 
ป�  2559 

งบประมาณ  

รหัส
บัญชี ป�  2560 

+       เพ่ิม 
-        ลด 

ป�  2561 

หมวดงบกลาง 
     1.  ค�าชําระหนี้เงินต<น 
     2.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
     3.  เงินสํารองจ�าย   
     4.  เงินช�วยพิเศษ(เงินช�วยค�าทําศพ) 
หมวดบําเหน็จ/บํานาญ 
     1.  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ 
         บํานาญข<าราชการส�วนท<องถ่ิน 
         (กบท.) 
     2. เงินบําเหน็จลูกจ<างประจํา 

 
  646,737 

 59,059 
- 
- 
 

241,700 
 
 

203,550 

 
50 
50 
- 
- 
 
- 

 
 

- 

 
646,800 
57,000 

100,000 
10,000 

 
272,300 

 
 

398,900 

 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 

 
- 
- 

81,000 
- 
 

8,800 
 
 

- 

 
 646,800 
 57,000 
181,000 
10,000 

 
  281,100 

 
 

  398,900 

100000 
110100 
110300 
111000 
111200 
 
120100 
 
 
120900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมรายจ�ายงบกลาง 1,151,047 - 1,485,000 + 89,800 1,574,800  
 
   
 
 
 



 

 

 
 

บัญชีงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ  กองการประปา  ประจําป�งบประมาณ  2561 
แผนงานการพาณิชย-  (00330) 

งานกิจการประปา  (00332) 

 

หมวด/ประเภท 
จ�ายจริง 
ป�  2559 

งบประมาณ  

รหัส
บัญชี ป�  2560 

+       เพ่ิม 
-        ลด 

ป�  2561 

งบบุคลากร 
เงินเดือนฝKายประจํา     (ฝKายประจํา) 
1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล 
2. เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงาน 
3. เงินประจําตําแหน�ง 
4. ค�าจ<างลูกจ<างประจํา 
5. ค�าตอบแทนพนักงานจ<าง 
6. เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ<าง 
งบดําเนินงาน 
ค�าตอบแทน                                              
1. ค�าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
   นอกเวลาราชการ 
2. ค�าเช�าบ<าน 
3. เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 
ค�าใช:สอย                                                           
1. รายจ�ายเพ่ือให<ได<มาซ่ึงบริการ 
    - ค�าจ<างเหมาบริการ 
    - ค�าติดต้ังไฟฟRา 
2. รายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ 
   ราชการท่ีไม�เข<าลักษณะรายจ�าย 
    หมวดอ่ืน ๆ  
     -  ค�าใช<จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
        ในราชอาณาจักร 
   -  ค�าชดใช<ค�าเสียหายหรือค�าสินไหม 
      ทดแทน 
3. รายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซม 
    ทรัพย.สิน 
    - ค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาทรัพย.สิน 

 
3,672,353 
1,821,624 

15,720 
42,000 

611,879 
1,064,790 

116,340 
4,756,837 

162,425 
105,780 

 
42,000 
14,645 
21,672 
21,000 
21,000 

- 
- 
 
 

- 
 

- 
 

672 
 

672 

 
85 
52 
- 
- 

33 
- 
- 

86 
- 
- 
 
- 
- 

90 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 

90 

 
3,840,000 
2,234,600 

4,000 
60,000 

450,600 
992,800 
98,000 

5,949,500 
212,000 
120,000 

 
42,000 
50,000 

275,000 
150,000 
100,000 
50,000 
25,000 

 
 

15,000 
 

10,000 
 

100,000 
 

100,000 

 
+ 
- 
- 
 
+ 
+ 
+ 
- 
 
 
 
 
+ 
+ 
+ 
- 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

 
59,100 
67,600 
2,000 

- 
4,300 

118,200 
62,000 
45,000 

- 
- 
 

- 
- 

105,000 
55,000 

100,000 
45,000 

- 
 
 

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 

 
3,899,100 
2,167,000 

2,000 
60,000 

454,900 
1,111,000 

104,200 
5,904,500 

212,000 
120,000 

 
42,000 
50,000 

380,000 
205,000 
200,000 

5,000 
25,000 

 
 

15,000 
 

10,000 
 

150,000 
 

150,000 

200000 
220000 
220100 
220200 
220300 
220500 
220700 
220800 
 
310000 
310300 
 
310400 
310500 
320000 
320100 
 
 
320300 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

หมวด/ประเภท 
จ�ายจริง 
ป�  2559 

งบประมาณ  

รหัส
บัญชี ป�  2560 

+       เพ่ิม 
-        ลด 

ป�  2561 

  
ค�าวัสดุ                                                
-  ค�าวัสดุสํานักงาน 
-  ค�าวัสดุไฟฟRาและวิทยุ 
-  ค�าวัสดุงานบ<านงานครัว 
-  ค�าวัสดุก�อสร<าง 
-  ค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง 
-  ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 
-  ค�าวัสดุวิทยาศาสตร.หรือการแพทย. 
-  ค�าวัสดุคอมพิวเตอร. 
-  ค�าวัสดุอ่ืน ๆ  
หมวดค�าสาธารณูปโภค                      
-  ค�าไฟฟRา 
-  ค�าบริการโทรศัพท. 
-  ค�าบริการไปรษณีย. 

 
 1,481,036 

27,837 
2,900,500 

1,860 
295,338 

145 
47,739 

653,625 
82,590 

369,000 
3,091,703 
3,088,613 

3,090 
- 

 
42 
20 
- 
- 

08 
79 
85 
- 
- 
- 

54 
09 
45 

 
1,854,500 

40,000 
10,000 
10,000 

400,000 
15,000 
59,500 

800,000 
120,000 
400,000 

3,608,000 
3,600,000 

5,000 
3,000 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
+ 
 
 
 

 
150,000 

- 
- 
- 

200,000 
- 
- 

50,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1,704,500 

40,000 
10,000 
10,000 

200,000 
15,000 
59,500 

850,000 
120,000 
400,000 

3,608,000 
3,600,000 

5,000 
3,000 

 
330000 
330100 
330200 
330300 
330600 
330700 
330800 
330900 
331400 
331700 
340000 
340100 
340300 
340400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมรายจ�ายประจํา 8,429,191 71 9,789,500 + 14,100 9,803,600  

 
 
 
 



 

 

 
 

 
หมวด/ประเภท 

จ�ายจริง 
ป�  2559 

งบประมาณ  
รหัส

ประเภท ป�  2560 
+       เพ่ิม 
-        ลด 

ป�  2561 

รายจ�ายเพ่ือการลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ- ท่ีดินและส่ิงก�อสร:าง 

ค�าครุภัณฑ- 
- ครุภัณฑ.ยานพาหนะและขนส�ง  
- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง 
  ครุภัณฑ. 

     ค�าท่ีดินและสิงก�อสร:าง 
ค�าก�อสร:างส่ิงสาธารณูปโภค 

     - ค�าก�อสร<างโครงการก�อสร<างขยาย
เขตวางท�อจ�ายน้ําประปาบริเวณหมู�บ<าน
นพเก<า 
     - ค� าก� อสร< า ง โครงการก�อสร< า ง 
ขยายเขตวางท�อจ�ายน้ําประปาบริเวณ
ปากซอยสุนทร โ วหาร  ซอย  5  ฝ>T ง 
ทิศเหนือถึงทางโค<งต<นโพธิ์  
     - ค�าก�อสร<างโครงการวางท�อเมน
จ�ายน้ําประปา บริเวณถนนสุขุมวิท ฝ>Tง
ทิศเหนือ จากมุมตึกช�างเฮงไปจนถึง 
ปากทางเจริญสุข (ชุมชนหนองแตงโม) 
     - ค�าก�อสร<างโครงการขยายเขตจ�าย
น้ําประปา บริเวณซอยยายบูรณ. แยก
ถนนสุนทรภู� (ชุมชนหนองควายเขาหัก) 
     - ค� าก�อสร< าง โครงการปรับปรุ ง 
วางท�อจ�ายน้ําประปา บริเวณถนนสุนทร
โวหาร ซอย 5 ฝ>Tงทิศใต< (ชุมชนสุนทร-
โวหาร) 

1,065,746 
1,065,746 

43,6920 
- 

43,690 
 

1,022,056 
1,022,056 

886,915 
 
 

135,140 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

08 
08 
- 
- 
- 
 

08 
08 
89 
 
 

19 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2,090,000 
2,090,000 

159,000 
- 

120,000 
 

1,931,000 
1,771,000 

- 
 
 

- 
 
 
 

654,000 
 
 
 

24,400 
 
 

188,000 
 
 
 

 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
+ 
+
+ 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,396,000 
1,396,000 

724,000 
733,000 
30,000 

 
672,000 
672,000 

- 
 
 

- 
 
 
 

654,000 
 
 
 

24,400 
 
 

188,000 
 
 
 

3,486,000 
3,486,000 

883,000 
733,000 
150,000 

 
2,603,000 
2,443,000 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

 

400000 
 
410000 
410300 
411800 
 
420000 
421000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
หมวด/ประเภท 

  

จ�ายจริง 
ป�  2559 

 งบประมาณ  
รหัส

ประเภท ป�  2560 
+       เพ่ิม 
-        ลด 

ป�  2561 

     - ค�าก�อสร<างโครงการขยายเขต 
จ�ายน้ําประปา จากบริเวณบ<านนาย
ประสิทธิ์ ถึงศาลาชุมชนดอนมะกอก  
แห�งท่ี 2 (ชุมชนดอนมะกอก) 
     - ค�าก�อสร<างโครงการขยายเขตจ�าย
น้ําประปา ถนนซอยจินดาวัฒน. ฝ>Tงทิศใต< 
(ชุมชนหนองกระโดง) 
     - ค� าก�อสร< าง โครงการปรับปรุ ง 
ท�อจ�ายน้ําประปา บริเวณถนนสุขุมวิท 
ฝ>Tงทิศใต< จากสะพานดําถึงแยกโพธิ์ทอง 
     - ค�าก�อสร<างโครงการปรับปรุงวาง
ท�อเมนจ�ายน้ําประปา บริเวณถนนมาบ-
ใหญ� ฝ>Tงทิศตะวันออก (ชุมชนมาบใหญ�) 
     - ค�าก�อสร<างโครงการปรับปรุงวาง
ท�อเมนจ�ายน้ําประปา บริเวณถนนซอย
โรงไฟฟRาเก�า ท้ัง 2 ฝ>Tง (ชุมชนแกลง-
แกล<วกล<า) 
     - ค�าก�อสร<างโครงการขยายเขต 
ท�อเมนจ� ายน้ํ าประปา บริ เวณถนน 
บ<านบึง-แกลง ฝ>Tงทิศตะวันตก โดยเริ่ม
จากบริเวณหน<าตลาดคลองถมถึงบริเวณ
เ ต็นท. ร ถแยกหมอเปลี่ ย น  ( ชุ มชน 
สารนารถ) 
     - ค�าก�อสร<างโครงการปรับปรุงท�อ
เมนจ�ายน้ําประปา บริเวณถนนศาลา- 
ตาผ�อง ฝ>Tงทิศใต< โดยเริ่มจากบริเวณ 
ฮันนี่เพลสข<ามถนนมาฝ>Tงทิศใต<ไปออก
ทางถนนบ<านบึง-แกลง  
    

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14,700 
 
 
 

172,000 
 
 

717,900 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,700 
 
 
 

172,000 
 
 

717,900 
 

 
599,000 

 
 

370,000 
 
 

 
600,000 

 
 
 
 
 

274,000 
 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
599,000 

 
 

370,000 
 
 

 
600,000 

 
 
 
 
 

274,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
หมวด/ประเภท 

  

จ�ายจริง 
ป�  2559 

งบประมาณ  
รหัส

ประเภท ป�  2560 
+       เพ่ิม 
-        ลด 

ป�  2561 

     - ค�าขยายเขตระบบจําหน�าย
ไฟฟRา แรงสูง/แรงตํ่า พร<อมติดต้ัง
หม<อแปลงไฟฟRา ขนาด 100KVA  
3 เฟส บริเวณโรงสูบน้ําแรงสูงใกล<
ดับเพลิง และโรงสูบน้ําดิบคลอง- 
วั งหว< า  พร<อมอุปกรณ.  จํ านวน  
2 เครื่อง 
     - ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งก�อสร<าง 

- 
 
 
 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

160,000 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 

600,000 
 
 
 
 
 
 

160,000 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
421100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมรายจ�ายเพ่ือการลงทุน 1,065,746 08 2,090,000 + 1,396,000 3,486,000  
รวมรายจ�ายท้ังส้ิน 10,645,984 79 13,364,500 + 1,499,900 14,864,400  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา ประจําป�งบประมาณ  2561 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 
หน�วยงาน  กองการประปา 

 
 
ตั้งงบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน 14,864,400 บาท 

  
รายจ�ายงบกลาง   ตั้งไว:รวม 1,574,800 บาท   แยกเปEน 
 

 1. หมวดงบกลาง   ประกอบด:วย 
  1.1  ค�าชําระหนี้เงินต<น      ต้ังไว<   646,800  บาท 

       เพ่ือจ�ายเป=นค�าชําระหนี้ค�าก�อสร<างวางท�อเมนจ�ายน้ําประปา ตามสัญญากู<เงินเลขท่ี เลขท่ี 
554/162/2551  วันท่ี 15 พฤษภาคม 2551  งวดท่ี 9  เป=นเงิน  646,737.50 บาท  คงค<างอีก 1 งวด  
(เป=นเงินต<นท่ีไม�ต<องเสียดอกเบ้ีย)  
  1.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     ต้ังไว<  57,000  บาท 

เพ่ือจ�ายสมทบเข<ากองทุนประกันสังคม จํานวน  5% ของค�าจ<างพนักงาน  โดยใช<ฐานค�าจ<าง 
ข้ันตํ่าเดือนละ 1,650 บาท  และใช<ฐานค�าจ<างสูงสุดไม�เกิน  15,000  บาท  ตามหนังสือสํานักงาน กจ., 
ก.ท., และก. อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว81 ลงวันท่ี  
10 กรกฎาคม 2557 

    1.3  ประเภท  เงินสํารองจ�าย      ต้ังไว< 181,000  บาท 
      เ พ่ือนํา เ งินสํารองจ�ายไปใช<จ� ายในกรณีท่ี มีสาธารณภัยเ กิด ข้ึนหรือบรรเทาป>ญหา 

ความเดือดร<อน ของประชาชนเป=นส�วนรวมเท�านั้น 
    1.4  ประเภทเงินช�วยพิเศษ     ต้ังไว< 10,000  บาท 
   เพ่ือจ�ายเป=นค�าช�วยเหลือพิเศษให<พนักงานและลูกจ<างท่ีตายระหว�างรับราชการ 
 
  2. หมวดบําเหน็จ/บํานาญ       
     - เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข<าราชการส�วนท<องถ่ิน (กบท.)  ต้ังไว<  281,100  บาท 

      เพ่ือจ�ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข<าราชการส�วนท<องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข<าราชการส�วนท<องถ่ิน พ.ศ. 2500  ในอัตราร<อยละ 2 ของงบประมาณรายได<ประจําปO 2561 
    - เงินบําเหน็จลูกจ<างประจํา      ต้ังไว<  398,900  บาท 
      เพ่ือจ�ายเป=นเงินบําเหน็จลูกจ<างประจํารายเดือน ของกองการประปา จํานวน 2 อัตรา 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
   

2.  รายจ�ายประจํา        ตั้งไว:รวม     9,803,600      บาท แยกเปEน 
 

   2.1  เงินเดือน (ฝKายประจํา)          ตั้งไว:รวม     3,899,100   บาท 
             - เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน    ต้ังไว<        2,167,000   บาท 

            เพ่ือจ�ายเป=นเงินเดือนพนักงานกองการประปา ประจําปOงบประมาณ 2561 จํานวน 5 อัตรา  
เป=นเงิน 2,167,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) 
      - เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงาน     ต้ังไว<             2,000  บาท 

   เพ่ือจ�ายเป=นเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว  ของพนักงานส�วนท<องถ่ิน (ปรากฏในแผนงาน 
   การพาณิชย. งานกิจการประปา) 
 - เงินประจําตําแหน�ง       ต้ังไว<            60,000  บาท 

            เพ่ือจ�ายเป=นค�าเงินประจําตําแหน�งผู<อํานวยการกองประปา และตําแหน�งหัวหน<าฝ_ายผลิต 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) 
      - ค�าจ<างประจํา ประเภท ค�าจ<างลูกจ<างประจํา   ต้ังไว<          454,900  บาท 

             เพ่ือจ�ายเป=นค�าจ<างลูกจ<างประจํา จํานวน 2 อัตรา เป=นจํานวนเงิน  454,900 บาท และจ�ายเป=น
ค�าตอบแทนพิเศษของลูกจ<างประจําท่ีได<รับค�าจ<างในข้ันสูงสุด ในอัตราร<อยละ 2 หรือร<อยละ 4 หรือ 
ร<อยละ 6 ของค�าจ<างตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด<วยการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนพิเศษของ
ข<าราชการและลูกจ<างประจํา ผู<ได<รับเงินเดือนหรือค�าจ<างถึงข้ันสูงหรือใกล<ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน�ง  

        - ค�าตอบแทนพนักงานจ<าง     ต้ังไว<      1,111,000   บาท 
              เพ่ือจ�ายเป=นค�าตอบแทนพนักงานจ<างตามภารกิจ จํานวน  3 อัตรา และพนักงานจ<างท่ัวไป 
จํานวน  6 อัตรา ท่ีปฏิบัติหน<าท่ีในกองการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) 

  - เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ<าง    ต้ังไว<            104,200 บาท 
           เพ่ือจ�ายเป=นเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวให<กับพนักงานจ<างตามภารกิจและพนักงานจ<างท่ัวไป  

ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท<องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 115 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 
2551 และระเบียบกระทรวงการคลังว�าด<วยการเบิกจ�ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของข<าราชการและ
ลูกจ<างประจํา ของส�วนราชการ (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา)  

 
         2.2  ค�าตอบแทน        ตั้งไว:รวม     212,000 บาท 
 

          - ค�าตอบแทน ประเภท ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว<    120,000   บาท       
            เพ่ือจ�ายเป=นค�าจ<างนอกเวลา ค�าอาหารทําการนอกเวลา สําหรับพนักงานและลูกจ<างของ 
กองการประปา ในกรณีท่ีมีงานซ่ึงจําเป=นเร�งด�วนต<องทํานอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. 
งานกิจการประปา) 
        -  ค�าตอบแทน ประเภท ค�าเช�าบ<าน    ต้ังไว<       42,000   บาท     
           เพ่ือจ�ายเป=นค�าเช�าบ<านให<กับพนักงานของกองการประปาตามสิทธิ  (ปรากฏในแผนงาน 

การพาณิชย. งานกิจการประปา) 
 

 
 



 

 

 
 
        - ค�าตอบแทน ประเภท เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร   ต้ังไว<           50,000      บาท 

เพ่ือจ�ายเป=นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ<างประจําของกองการประปา  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) 

   
     2.3 ค�าใช:สอย         ตั้งไว:รวม        380,000    บาท 
 
      2.3.1 ค�าใช<สอย ประเภทรายจ�ายเพ่ือให<ได<มาซ่ึงบริการ    ต้ังไว<       205,000   บาท 
             - ค�าจ<างเหมาบริการ     ต้ังไว<      200,000   บาท 

              เพ่ือจ�ายเป=นค�าจ<างเหมาแรงงานให<กับผู<รับจ<างทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง  ซ่ึงมิใช�เป=นการ
ประกอบ ดัดแปลง ซ�อมแซม ต�อเติม เสริมสร<างวัสดุครุภัณฑ.หรือท่ีดินหรือสิ่งก�อสร<างและอยู�ในความ-
รับผิดชอบ ของผู<รับจ<าง  เช�น  วางท�อจําหน�ายน้ํา ประปา  ค�าจ<างเหมาสูบน้ํา ค�าจ<างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม  2560  เรื่อง หลักเกณฑ.และอัตราค�าใช<จ�ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปOในลักษณะค�าใช<สอย วัสดุและค�าสาธารณูปโภค 

              - ค�าติดต้ังไฟฟRา     ต้ังไว<       5,000   บาท 
                       เพ่ือจ�ายเป=นค�าจ<างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ.ไฟฟRาเพ่ิมเติม ค�าธรรมเนียม 
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟRา การเพ่ิมกําลังไฟฟRา การขยายเขตไฟฟRา การบํารุงรักษาระบบไฟฟRาและ
อุปกรณ. ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม  2560  เรื่อง หลักเกณฑ.และอัตราค�าใช<จ�ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปOในลักษณะค�าใช<สอย วัสดุและค�าสาธารณูปโภค 

   2.3.2 ค�าใช<สอย ประเภท รายจ�ายท่ีเ ก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข<าลักษณะรายจ�าย  
                    หมวดอ่ืนๆ       ต้ังไว<       25,000 บาท 

- ค�าใช<จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ต้ังไว<       15,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเป=นค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก  และค�าใช<จ�ายอ่ืนท่ีจําเป=นสําหรับ

พนักงานและลูกจ<างท่ีเดินทางไปราชการหรือฝ`กอบรม   สัมมนา ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย.  
งานกิจการประปา) 

- ค�าชดใช<ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทน   ต้ังไว<      10,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเป=นค�าชดใช<ความเสียหาย จากการประกอบกิจการประปา และทําให<ทรัพย.สินของ

ประชาชนได<รับความเสียหาย เช�น ท�อแตก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย.งานกิจการประปา) 

      2.3.3 ค�าใช<สอย ประเภท รายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย.สิน  ต้ังไว<     150,000   บาท 
     - ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย.สินอ่ืน             ต้ังไว<     150,000   บาท 

เพ่ือจ�ายเป=นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย.สินอ่ืนๆ  เช�น วัสดุอุปกรณ.ต�างๆ ซ่ึงไม�สามารถ
เบิกจ�ายจากหมวดหรือประเภทรายจ�ายอ่ืนได< (ปรากฏในแผนพาณิชย.   งานกิจการประปา) ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ.และอัตรา
ค�าใช<จ�ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปOในลักษณะค�าใช<สอย วัสดุและค�าสาธารณูปโภค 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

2.4  ค�าวัสดุ       ตั้งไว:  1,704,500 บาท 
 
      -  ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุสํานักงาน      ต้ังไว<       40,000 บาท 

เพ่ือจ�ายเป=น 
- ค�าวัสดุคงทน เช�น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก 

ไม<บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง และวัสดุคงทนอ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช<ในกิจการประปา  
- ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ

กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช<ในกิจการประปา  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง

ท<องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ท่ีจัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

- ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุไฟฟRาและวิทยุ    ต้ังไว<           10,000 บาท 
  เพ่ือจ�ายเป=น 
  - ค�าวัสดุคงทน เช�น เครื่องวัดกระแสไฟฟRา เครื่องวัดแรงดันไฟฟRา และวัสดุคงทนอ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือ

ใช<ในกิจการประปา  
- ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น ฟHวส. เทปพันสายไฟฟRา สายไฟฟRา หลอดไฟฟRา หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช.

ไฟฟRา  และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ ฯลฯ  เพ่ือใช<ในกิจการประปา  
- ค�าวัสดุอุปกรณ.ประกอบและอะไหล� เช�น ดอกลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต�างๆ และวัสดุ

อุปกรณ.ประกอบและอะไหล�อ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช<ในกิจการประปา 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริม 

การปกครองท<องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

- ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุงานบ<านงานครัว    ต้ังไว<       10,000 บาท 
  เพ่ือจ�ายเป=น 
   - ค�าวัสดุคงทน เช�น หม<อ กระทะ กะละมัง และวัสดุคงทนอ่ืนๆ  ฯลฯ  เพ่ือใช<ในกิจการประปา 
   - ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น ผงซักฟอก สบู� น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม<กวาด และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ 

ฯลฯ เพ่ือใช<ในกิจการประปา   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริม 

การปกครองท<องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ    

- ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุก�อสร<าง     ต้ังไว<      200,000   บาท 
  เพ่ือจ�ายเป=น 
   - ค�าวัสดุคงทน เช�น ไม<ต�างๆ ค<อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน และวัสดุคงทนอ่ืนๆ 

ฯลฯ เพ่ือใช<ในกิจการประปา  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

- ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น สี ปูนซีเมนต. ทราย อิฐหรือซีเมนต.บล็อก กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู  
ท�อพีวีซี   ประตูน้ํา ยีโบลท.  ข<องอ  ข<อต�อ  ลดเหลี่ยม และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ  ฯลฯ เพ่ือใช<ในกิจการ
ประปา 

- ค�าวัสดุอุปกรณ.ประกอบและอะไหล�  เช�น ท�อน้ําและอุปกรณ.ประปา ท�อต�างๆ ท�อน้ําบาดาล 
และค�าวัสดุประกอบและอะไหล�อ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช<ในกิจการประปา 

     (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริม 
  การปกครองท<องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางการ 
  พิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

 
- ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง   ต้ังไว<       15,000 บาท 
  เพ่ือจ�ายเป=น 
   - ค�าวัสดุคงทน เช�น ไขควง ประแจ แม�แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลBอค และวัสดุคงทน

อ่ืนๆ ฯลฯ  เพ่ือใช<ในกิจการประปา  
- ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น ยางรถยนต. น้ํามันเบรก  น้ํากลั่นแบตเตอรี่ นBอตและสกรู และวัสดุ

สิ้นเปลืองอ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช<ในกิจการประปา  
- ค�าวัสดุประกอบและอะไหล� เช�น เบาะรถยนต. แบตเตอรี่ หัวเทียน หม<อน้ํา กระจกมองข<าง

รถยนต. และวัสดุประกอบและอะไหล�อ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช<ในกิจการประปา 
     (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริม 

  การปกครองท<องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางการ 
   พิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

 
- ค�าวัสดุ  ประเภท ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น   ต้ังไว<       59,500    บาท 
  เพ่ือจ�ายเป=น 
   - ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกBาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 

น้ํามันเครื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช<ในกิจการประปา  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริม 

การปกครองท<องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ.และอัตรา
ค�าใช<จ�ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปOในลักษณะค�าใช<สอย วัสดุและค�า
สาธารณูปโภค 

 
  - ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุวิทยาศาสตร.หรือการแพทย.  ต้ังไว<         850,000   บาท                   

  เพ่ือจ�ายเป=น 
  - ค�าวัสดุคงทน เช�น ท่ีวางกรวยแก<ว กระบอกตวง เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือ-    

วิทยาศาสตร.  และวัสดุคงทนอ่ืนๆ ฯลฯ  เพ่ือใช<ในกิจการประปา  
 
 
 
 



 

 

 
 

- ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น เวชภัณฑ. แอลกอฮอล. เคมีภัณฑ. สารส<ม คลอรีน  โพลิเมอร. และวัสดุ
สิ้นเปลืองอ่ืนๆ ฯลฯ  ท่ีช�วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ําซ่ึงใช<ในการผลิตน้ําประปา   

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริม 
การปกครองท<องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

 
- ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุคอมพิวเตอร.     ต้ังไว<     120,000  บาท 
  เพ่ือจ�ายเป=น 
  - ค�าวัสดุคงทน เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข<อมูล และวัสดุคงทนอ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช<ในกิจการประปา 
  - ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น อุปกรณ.บันทึกข<อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 

   Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ.หรือแถบพิมพ.สําหรับเครื่องพิมพ.คอมพิวเตอร.  
  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ.แบบเลเซอร. กระดาษต�อเนื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช<ในกิจการ 
 ประปา  

  - ค�าวัสดุอุปกรณ.ประกอบและอะไหล� เช�น หน�วยประมวลผล ฮาร.ดดิสก.ไดนร. ซีดีรอมไดร.ฟ  
  แผงแปRนอักขระหรือแปRนพิมพ. (Key Board) เมนบอร.ด (Main Board) และวัสดุอุปกรณ.ประกอบและ 
  อะไหล�อ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช<ในกิจการประปา  

    (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริมการ 
  ปกครองท<องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา 
 สิ่งของท่ีจัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 
 

   - ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุอ่ืนๆ      ต้ังไว<    400,000     บาท 
  เพ่ือจ�ายเป=น 
  - ค�าวัสดุคงทน เช�น มิเตอร.น้ํา มิเตอร.ไฟฟRา ตะแกรงกันสวะ และวัสดุคงทนอ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช<ใน 

 กิจการประปา  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย.งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริม 

การปกครองท<องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

         
2.5  หมวดค�าสาธารณูปโภค       ตั้งไว:รวม 3,608,000    บาท 
 
      - ค�าไฟฟRา             ต้ังไว<      3,600,000   บาท 

                 เพ่ือจ�ายเป=นค�ากระแสไฟฟRา ซ่ึงใช<ในการเดินเครื่องมอเตอร.สูบน้ําดิบและผลิตน้ําประปาตลอดจน 
 ค�าแก<ไขกระแสไฟฟRาขัดข<อง และค�าบริการอ่ืนๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา)  
 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ. 
 และอัตราค�าใช<จ�ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปOในลักษณะค�าใช<สอย วัสดุและ 
   ค�าสาธารณูปโภค 
 
 

 
 



 

 

 
 
     - ค�าบริการโทรศัพท.        ต้ังไว<            5,000 บาท 

        เพ่ือจ�ายเป=นค�าโทรศัพท. ซ่ึงใช<ในการติดต�อประสานงานต�างๆ ของกองการประปา หมายเลข  
0-3867-4772 และหมายเลข 0-3888-6328 ซ่ึงใช<ในการเร�งรัด ติดตามทวงหนี้ ติดต�อส�วนราชการอ่ืน 
ตลอดจนบุคคลภายนอกซ่ึงเก่ียวกับงานกิจการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย.งานกิจการประปา) 
 
      - ค�าบริการไปรษณีย.      ต้ังไว<        3,000 บาท 

       เพ่ือจ�ายเป=นค�าไปรษณีย. ค�าโทรเลข ค�าธนาณัติ ค�าซ้ือดวงตราไปรษณียากรและค�าเช�าตู<ไปรษณีย. 
   ของกองการประปา  (ปรากฏในแผนการพาณิชย. งานกิจการประปา) 
 

3.  รายจ�ายเพ่ือการลงทุน        ตั้งไว:รวม     3,486,000      บาท  แยกเปEน 
           3.1 หมวดค�าครุภัณฑ- ท่ีดินและส่ิงก�อสร:าง   ตั้งไว: 3,486,000 บาท 
   ค�าครุภัณฑ-      ตั้งไว:   883,000 บาท 

 - ครุภัณฑ-ยานพาหนะและขนส�ง    ตั้งไว:   733,000       บาท 
   1. รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน   ตั้งไว:   657,000       บาท 
               เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล<อ ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า 
2,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต.สูงสุดไม�ต่ํากว�า 90 กิโลวัตต. 
      - แบบมีช�องว�างด<านหลังคนขับ 
      1. มีน้ําหนักบรรทุกไม�ต่ํากว�า 1 ตัน 
      2. มีช�องว�างด<านหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได< 
      3. เป=นกระบะสําเร็จรูป 
      4. เป=นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  (ปรากฏในแผนพัฒนาท<องถ่ินสี่ปO (พ.ศ.2561-2564) หน<าท่ี 207 ลําดับท่ี 2) (ปรากฏใน 

 แผนงานการพาณิชย.งานกิจการประปา) และเป=นราคาตามเกณฑ.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.  
 ประจําปO 2560) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท<องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการ 
 จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

 
           2. รถจักรยานยนต- จํานวน 2 คัน   ตั้งไว: 76,000      บาท 
              เพ่ือจัดซ้ือรถจักรยานยนต. ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร.ธรรมดา รายละเอียดดังนี้ 
               1. ขนาดท่ีกําหนดเป=นขนาดปริมาตรกระบอกสูบข้ันตํ่า กรณีขนาดตํ่ากว�า ซีซี ท่ีกําหนดไม�เกิน 
5 ซีซี หรือขนาดไม�เกินกว�า ซีซี ท่ีกําหนดไม�เกิน 5 ซีซี เป=นรถจักรยานยนต.ตามขนาด ซีซี ท่ีกําหนดไว< 
               2. ราคาท่ีกําหนดไม�รวมอุปกรณ.และค�าจดทะเบียน 
       3. การจัดซ้ือรถจักรยานยนต.ให<มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ.อุตสาหกรรม 
                 (ปรากฏในแผนพัฒนาท<องถ่ินสี่ปO (พ.ศ.2561-2564) หน<าท่ี 207 ลําดับท่ี 1) (ปรากฏใน 

  แผนงานการพาณิชย.งานกิจการประปา) และเป=นราคาตามเกณฑ.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ. ประจําปO  
  

 
 
 
 



 

 

 
 

  2560) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท<องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 
  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภท 
 รายจ�ายตามงบประมาณ 
           - ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ-   ตั้งไว: 150,000     บาท 

เพ่ือจ�ายเป=นค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาโครงสร<างของครุภัณฑ.ขนาดใหญ� เช�น มอเตอร.ไฟฟRา 
ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ํา  ตู<ควบคุมระบบ  หม<อแปลง  เครื่องจ�ายสารเคมี  ฯลฯ  เป=นต<น  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) เพ่ือการ826,000 บาท 

ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร:าง     ตั้งไว: 2,603,000  บาท 
    - ค�าก�อสร:างส่ิงสาธารณูปโภค      ตั้งไว: 2,443,000  บาท 
 
              1) ค�าก�อสร:างโครงการปรับปรุงวางท�อเมนจ�ายน้ําประปา บริเวณถนนมาบใหญ� ฝMNงทิศ 
       ตะวันออก (ชุมชนมาบใหญ�)     ตั้งไว:   599,000       บาท 
       เพ่ือจ�ายเป=นค�าก�อสร<างปรับปรุงท�อจ�ายน้ําประปา โดยเริ่มจากถนนด<านสุขุมวิทเข<าไปตาม 
      ถนนมาบใหญ� ฝ>Tงทิศตะวันออก โดยปรับปรุงจากท�อปูนซีเมนต.ใยหิน (AC) เป=นท�อ PVC แหวนยาง ขนาด Ø 
  6 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 645 เมตร พร<อมอุปกรณ. (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
 เลขท่ี ป.1/2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท<องถ่ินสี่ปO (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
     หน<าท่ี 19 ลําดับท่ี 14 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) 
 
     2) ค�าก�อสร:างโครงการปรับปรุงวางท�อเมนจ�ายน้ําประปาบริเวณถนนซอยโรงไฟฟPาเก�า  
       ท้ัง 2 ฝMNง (ชุมชนแกลงแกล:วกล:า)     ตั้งไว:     370,000       บาท 
            เพ่ือจ�ายเป=นค�าก�อสร<างปรับปรุงท�อจ�ายน้ําประปา โดยเริ่มจากปากทางฝ>Tงถนนสุนทรภู�  
       ฝ>Tงทิศเหนือไปเชื่อมกับถนนเทศบาล 3 ซอย 4 ท้ัง 2 ฝ>Tง โดยปรับปรุงจากท�อปูนซีเมนต.ใยหิน (AC) ขนาด Ø 
      4 นิ้ว เป=นท�อ PVC แหวนยาง ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 804 เมตร พร<อมอุปกรณ.  (ตามรายการ 
    แบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขท่ี ป.3/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาท<องถ่ินสี่ปO พ.ศ. 2561- 
 2564 หน<าท่ี 134 ลําดับท่ี 5) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) 
 

3)  ค�าก�อสร:างโครงการขยายเขตท�อเมนจ�ายน้ําประปา บริเวณถนนบ:านบึง-แกลง ฝMNงทิศ
ตะวันตก โดยเริ่มจากบริเวณหน:าตลาดคลองถมถึงบริเวณเต็นท-รถแยกหมอเปล่ียน (ชุมชนสารนารถ) 
        ตั้งไว: 600,000 บาท 

          เพ่ือจ�ายเป=นค�าก�อสร<างขยายเขตท�อเมนจ�ายน้ําประปา บริเวณถนนบ<านบึง-แกลง  
   ฝ>Tงทิศตะวันตก โดยเริ่มจากบริเวณหน<าตลาดคลองถมถึงบริเวณเต็นท.รถยนต.แยกหมอเปลี่ยน โดยใช< 
          ท�อ PVC แหวนยางขนาด Ø 150 มม. ชั้น 8.5 ความยาว 812 เมตร พร<อมอุปกรณ. (ตามรายการ 
  แบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขท่ี ป.4/2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท<องถ่ินสี่ปO (พ.ศ.2561 – 
  2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หน<าท่ี 2 ลําดับท่ี 2) 
          ใช:เงินก�อสร:างท้ังส้ิน  600,000  บาท  โดยจ�ายจากแหล�งเงิน ดังนี้ 
          จ�ายจากเงินช�วยเหลืองบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา จํานวน 600,000 บาท 
 
 

 



 

 

 

 

     4)  ค�าก�อสร:างโครงการปรับปรุงท�อเมนจ�ายน้ําประปา บริเวณถนนศาลาตาผ�องฝMNงทิศใต:  
   โดยเริ่มจากบริเวณฮันนี่เพลสข:ามถนนมาฝMNงทิศใต:ไปออกทางถนนบ:านบึง-แกลง (ชุมชนหนองแหวน)                   

ตั้งไว:    274,000   บาท 
เพ่ือจ�ายเป=นค�าก�อสร<างปรับปรุงท�อจ�ายน้ําประปา โดยเริ่มจากบริเวณฮันนี่เพลส ข<ามถนนมา 

 ฝ>Tงทิศใต< วางท�อออกไปทางถนนบ<านบึง-แกลง โดยปรับปรุงท�อเมนจ�ายน้ําประปา โดยใช<ท�อ PVC  
แหวนยาง ขนาด    Ø 150 มม. ชั้น 8.5 ความยาว 394 เมตร พร<อมอุปกรณ. (ตามรายการแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขท่ี ป.5/2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท<องถ่ินสี่ปO (พ.ศ.2561 – 2564)  
ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หน<าท่ี 2 ลําดับท่ี 3) 

        ใช:เงินก�อสร:างท้ังส้ิน  274,000  บาท  โดยจ�ายจากแหล�งเงิน ดังนี้ 
        จ�ายจากเงินช�วยเหลืองบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา จํานวน 274,000 บาท 

    5) ค�าขยายเขตระบบจําหน�ายไฟฟPา แรงสูง/แรงต่ํา พร:อมติดตั้งหม:อแปลงไฟฟPา  
ขนาด 100 KVA 3 เฟสฯ    ตั้งไว: 600,000 บาท 
       เพ่ือจ�ายเป=นค�าขยายเขตระบบจําหน�ายไฟฟRา แรงสูง/แรงตํ่า พร<อมติดต้ังหม<อแปลงไฟฟRา  

  ขนาด 100 KVA 3 เฟส บริเวณโรงสูบน้ําแรงสูง ใกล<ดับเพลิงและโรงสูบน้ําดิบคลองวังหว<า พร<อมอุปกรณ. 
  จํานวน 2 เครื่อง 
  (ปรากฏในแผนพัฒนาท<องถ่ินสี่ปO (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแลง ครั้งท่ี 1 หน<าท่ี 1  
    ลําดับท่ี 1) 

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก�อสร:าง ตั้งไว:   160,000 บาท 
  เพ่ือจ�ายเป=นค�าซ�อมแซมปรับปรุงระบบผลิต-กรองน้ํา ท�อจ�ายน้ําประปา โรงสูบน้ําและอาคารต�างๆ  
  ฯลฯ เป=นต<น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) 

,000  บาท 



เอกสารงบประมาณ 
 

งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ 
 

งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
 

ของ 
 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

 
 

- ประมาณการรายรับ 
                     - ประมาณการรายจ�าย 



 
 
                ป�งบประมาณ 2560  ป�งบประมาณ 2561 
 
งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาล           16,377,600    บาท       17,525,000    บาท 
  

 
1. แผนงานการพาณิชย�              12,417,600   บาท         13,655,000     บาท  

2. แผนงานงบกลาง                                         3,960,000    บาท          3,870,000     บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป�งบประมาณ  2561 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 
 

หมวด/ประเภท/รายละเอียด 
รับจริง 

ป�  2559 
งบประมาณ รหัส 

บัญช ีป�  2560 เพ่ิม/ลด ป�  2561 

ก. รายได5                         (รวม) 
กําไรจําหน�ายทรัพย8หลุด 
     กําไรจากการจําหน"ายทรัพย�หลุด 
ดอกเบ้ีย 
     ดอกเบ้ียรับจํานํา 
     ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
รายได5เบ็ดเตล็ด 
     รายได-เบ็ดเตล็ด 
 
ข. รายได5อ่ืน                    (รวม) 
กําไรสุทธิ    
     เงินรางวัลประจําป3 20% 
     เงินบูรณะท-องถ่ิน 30% 
     เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,421,841 
1,622,210 
1,622,210 

11,772,021 
11,771,737 

284 
27,610 
27,610 

 
 

9,061,000 
1,812,200 
2,718,300 
4,530,500 

84 
- 
- 

84 
21 
63 
- 
- 
 
 

15 
03 
04 
07 

14,702,000 
1,200,000 
1,200,000 

13,501,000 
13,500,000 

1,000 
1,000 
1,000 

 
 

9,500,000 
1,900,000 
2,850,000 
4,750,000 

+ 
+ 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
+ 
+ 
+ 

300,000 
300,000 
300,000 

- 
- 
- 
- 
- 
 
 

500,000 
100,000 
150,000 
250,000 

15,002,000 
1,500,000 
1,500,000 

13,501,000 
13,500,000 

1,000 
1,000 
1,000 

 
 

10,000,000 
2,000,000 
3,000,000 
5,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รวมรายรับท้ังสิ้น 
22,482,841 99 24,202,000 + 800,000 25,002,000  

 

 

 

 

 

 

 



 
ประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
ประจําป�งบประมาณ  2561 

สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 
ประมาณการรายรับท้ังส้ิน  
 

1. หมวดรายได5        เป@นเงิน 15,002,000   บาท       แยกเป@น 
    1.1 ประเภทกําไรจากการจําหน�ายทรัพย8หลุด             เป@นเงิน     1,500,000   บาท 
          โดยคํานวณจากการจําหน"ายทรัพย�หลุด ในป3ท่ีผ"านมาเป>นเกณฑ� 
    1.2  ประเภทดอกเบ้ีย                เป@นเงิน   13,501,000   บาท 
           -  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร              เป>นเงิน            1,000   บาท 
              โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ต้ังแต"เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน  
2559 เป>นเกณฑ�         
           -  ดอกเบ้ียรับจํานํา     เป>นเงิน   13,500,000   บาท 
             โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบ้ียรับจํานําของเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560  
เป>นเกณฑ� 
    1.3  ประเภทรายได5เบ็ดเตล็ด               เป@นเงิน          1,000   บาท 
           เป>นรายได-เบ็ดเตล็ดต"าง ๆ ท่ีไม"เข-าลักษณะรายรับหมวดอ่ืน ๆ  
 

2. หมวดเงินได5อ่ืน        เป@นเงิน 10,000,000   บาท  เเยกเป@น 
2.1 ประเภทกําไรสุทธิ                                       เป@นเงิน  10,000,000     บาท      

2.1.1   เงินรางวัลประจําป3          20%    เป>นเงิน      2,000,000    บาท    
2.1.2   เงินบูรณะท-องถ่ิน           30%     เป>นเงิน      3,000,000    บาท       

    2.1.3   เงินสมทบทุนหมุนเวียน  50%    เป>นเงิน      5,000,000    บาท              
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ  2561 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
แผนงานการพาณิชย8 

 
วัตถุประสงค8 
1. เพ่ือช"วยเหลือประชาชนท่ีขัดสนเงินทอง  เพ่ือบรรเทาความเดือดร-อนและแก-ไขเหตุการณ�เฉพาะหน-า       

ไม"ต-องไปกู-ยืมเงินจากแหล"งเงินกู-อ่ืนท่ีต-องเสียดอกเบ้ียสูงกว"า 
2. เพ่ือประโยชน�ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย�สิน ท่ีได-มาโดยการกระทําความผิด และสามารถติดตาม

ผู-กระทําความผิดได- 
3. เพ่ือประโยชน�ในการควบคุมการรับซ้ือของโจร 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให-มีประสิทธิผล 
       เพ่ิมข้ึน 
 

งานท่ีทํา 
1. ให-บริการประชาชนโดยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพย�สิน 
2. ให-บริการจําหน"ายทรัพย�หลุด 
3. กํากับดูแลการรับเงิน เบิกจ"ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย�รับจํานํา 
4. จัดทําบัญชี 
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1.     สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง      งบประมาณรวม   13,655,000   บาท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาลประจําป�งบประมาณ  2561 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
แผนงานการพาณิชย8 

 
 

งาน 
เงินเดือน 

ค"าจ-างประจํา 
ค"าตอบแทน 

ใช-สอยและวัสดุ 
ค"าสาธารณูปโภค 

รายจ"าย
อื่น 

ค"าครุภัณฑ�ที่ดิน 
และสิ่งก"อสร-าง 

เงินกําไรสุทธิ รวม 
รหัส
บัญชี 

 
สถานธนานุบาล 

ก.จ�ายจากรายได5 

ข.จ"ายจากกําไรสุทธิ 

 
 

1,890,000 
- 

 
 

1,599,000 
- 

 
 

86,000 
- 

 
 

80,000 
- 

 
 

- 
- 
 

 
 

- 
10,000,000 

 
 

3,655,000 
10,000,000 

 

รวม 1,890,000 1,599,000 86,000 80,000 - 10,000,000 13,655,000  
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ  2561 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
แผนงานงบกลาง 

 
วัตถุประสงค8 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพผลการบริหาร  การชําระหนี้เงินกู-กองทุนต"าง ๆ  และเงินสํารองต"าง ๆ  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการชําระดอกเบ้ียเงินยืม  และค"าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร 
3. จ"ายเป>นรายจ"ายตามข-อผูกพัน 
 

งานท่ีทํา 
1. กํากับดูแลการชําระหนี้เงินกู-  ดอกเบ้ีย ให-เป>นไปตามสัญญาท่ีกําหนดไว- 
2. บริหารการใช-เงินสํารองต"าง ๆ  
3. พิจารณาช"วยเหลืองบท่ัวไป 
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1.    สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง      งบประมาณรวม        3,870,000   บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาลประจําป�งบประมาณ  2561 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

รายจ�ายงบกลาง 
แผนงานงบกลาง 

 

งาน 
ค"าชําระดอกเบี้ย 

เงินกู- ก.บ.ท. 
ค"าธรรมเนียม

ดอกเบี้ยธนาคาร 

รายจ"ายตาม 
ข-อผูกพัน(เงินสมทบ
สวัสดิการหลังพ-นฯ) 

เงินสํารอง
จ"าย 

งบเฉพาะการ 
ช"วยเหลืองบทั่วไป 

รวม หมายเหตุ 

 
 

งานงบกลาง 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 

3,600,000 

 
 

270,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3,870,000 

 

รวม - 3,600,000 270,000 - - 3,870,000  
 

 

 
 
 
 



 
บัญชีงบประมาณรายจ"ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป3งบประมาณ  2561 

แผนงานการพาณิชย� (00330)      งบประมาณรายจ"ายประจํา 
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง  (00331) 

 
หมวด/ประเภท จ�ายจริง 

ป�  2559 
งบประมาณ รหัส 

บัญช ีป�  2560 เพ่ิม/ลด ป�  2561 

ก.จ�ายจากรายได5 
งบบุคลากร (รวม) 

    หมวดเงินเดือนและค�าจ5างประจํา   (รวม) 
     ค"าจ-างประจํา 
     เงินประจําตําแหน"ง 
งบดําเนินงาน                              (รวม) 
     หมวดค�าตอบแทนใช5สอยและวัสดุ (รวม) 
     หมวดค�าตอบแทน                    (รวม) 
     ค"าเช"าบ-าน 
     เงินช"วยเหลือการศึกษาบุตร 
     เงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาล 
     ค"าอาหาร 
     ค"าเบ้ียเลี้ยงจําหน"ายทรัพย�หลดุ 
     เงินรางวัลเจ-าหน-าท่ี 
     ค"าพาหนะเหมาจ"าย 
     เงินเพ่ิมค"าครองชีพช่ัวคราว 
     เงินสมทบเงินสะสม 
     หมวดค�าใช5สอย                      (รวม) 

     ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 
     ค"าบํารุงรักษาและซ"อมแซมครุภัณฑ� 
     ค"าบํารุงรักษาและซ"อมแซมทรัพย�สิน 
     ค"าบํารุงรักษาและซ"อมแซมสิ่งก"อสร-าง 
      
 

 
1,284,520 
1,284,520 
1,194,520 

90,000 
1,135,785 
1,088,317 

921,134 
49,200 
24,800 

340,284 
139,800 
14,600 
99,200 
66,000 
67,590 

119,660 
118,593 

23,328 
22,328 
1,000 

- 
 
 

 
- 
- 
- 
- 

70 
64 
25 
- 
- 

25 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

50 
60 
60 
- 
- 
 
 

 
1,390,000 
1,390,000 
1,300,000 

90,000 
1,435,600 
1,364,600 
1,006,000 

50,000 
70,000 

300,000 
150,000 
20,000 

120,000 
66,000 
80,000 

150,000 
212,000 

40,000 
20,000 
10,000 
10,000 

 
 

 
+ 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
500,000 
500,000 
500,000 

- 
249,400 

234,40025
,000 

- 
20,000 

- 
- 
- 
- 
- 

55,000 
50,000 

194,000 
100,000 
80,000 
10,000 
10,000 

 
 

 
1,890,000 
1,890,000 
1,800,000 

90,000 
1,685,000 
1,599,000 

981,000 
50,000 
50,000 

300,000 
150,000 
20,000 

120,000 
66,000 
25,000 

200,000 
406,000 
140,000 
100,000 
20,000 
20,000 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
บัญชีงบประมาณรายจ"ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป3งบประมาณ  2561 

แผนงานการพาณิชย� (00330)      งบประมาณรายจ"ายประจํา 
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง  (00331) 

 
หมวด/ประเภท จ�ายจริง 

ป�  2559 
งบประมาณ รหัส 

บัญช ีป�  25560 เพ่ิม/ลด ป�  2561 

    รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
     ค"ารับรอง 
    รายจ�ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน 
    สถานธนานุบาลท่ีไม�เข5าลกัษณะรายจ�ายอ่ืนๆ  
     ค"าใช-จ"ายในการเดินทางไปราชการ 
    รายจ�ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ 
     ค"าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
     ค"าธรรมเนียมใบอนุญาต 
     ค"าเบ้ียประกันอัคคีภยั 
     ค"าวารสาร 
     ค"าจ-างเหมาบริการ 
     ค"าประชาสัมพันธ�เผยแพร" 
     ค"าสอบบัญชี 
     ค"าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร�ฯ 
     หมวดค�าวัสดุ                             (รวม) 
     ค"าวัสดสุํานักงาน 
     ค"าวัสดุงานบ-านงานครัว 
     ค"าวัสดไุฟฟNาและวิทย ุ
     ค"าวัสดุก"อสร-าง 
     ค"าวัสดุเช้ือเพลิงและหล"อลื่น 
     ค"าวัสดุยานพาหนะและขนส"ง 
     ค"าวัสดุคอมพิวเตอร� 
 

- 
- 

6,603 
 

6,603 
88,661 

5,952 
1,000 
6,029 
3,660 

12,020 
- 

60,000 
- 

48,589 
35,338 
1,956 

- 
- 

1,745 
4,410 
5,140 

 
 
 

- 
- 

48 
 

48 
42 
- 
- 

42 
- 
- 
- 
- 
- 

89 
89 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

20,000 
20,000 
40,000 

 
40,000 

112,000 
6,000 
2,000 

15,000 
4,000 

10,000 
10,000 
60,000 
5,000 

146,600 
70,000 
3,000 
5,000 
5,000 
3,600 

10,000 
50,000 

 

 
 
 
 
 
+ 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
+ 

- 
- 
- 
 
- 

94,000 
4,000 

- 
- 
- 

90,000 
- 
- 
- 

65,400 
- 
- 
- 

65,000 
400 

- 
- 

20,000 
20,000 
40,000 

 
40,000 

206,000 
10,000 
2,000 

15,000 
4,000 

100,000 
10,000 
60,000 
5,000 

212,000 
70,000 
3,000 
5,000 

70,000 
4,000 

10,000 
50,000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                      บัญชีงบประมาณรายจ"ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป3งบประมาณ  2561 
  แผนงานการพาณิชย� (00330)      งบประมาณรายจ"ายประจํา 

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง  (00331) 
 

 

หมวด/ประเภท 
จ�ายจริง 
ป�  2559 

งบประมาณ รหัส 
บัญช ีป�  2560 เพ่ิม/ลด ป�  2561 

    หมวดค�าสาธารณูปโภค       (รวม) 
     ค"าไปรษณีย�โทรเลข 
     ค"านํ้าประปา 
     ค"าไฟฟNา 
     ค"าโทรศัพท� 
     ค"าโทรคมนาคม 
งบรายจ�ายอ่ืน                     (รวม) 
    หมวดรายจ�ายอ่ืน             (รวม) 
     ค"าใช-จ"ายฝOายอํานวยการ 
 

47,468 
1,537 

885 
36,249 
8,795 

- 
74,200 
74,200 
74,200 

 
 
 

06 
08 
96 
62 
40 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

71,000 
3,000 
3,000 

50,000 
10,000 
5,000 

77,000 
77,000 
77,000 

 

+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
+ 
+ 

15,000 
- 
- 

15,000 
- 
- 

3,000 
3,000 
3,000 

 

86,000 
3,000 
3,000 

65,000 
10,000 
5,000 

80,000 
80,000 
80,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รวมรายจ"ายประจํา 2,494,505 70 2,902,600 + 752,400 3,655,000  
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีงบประมาณรายจ"ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป3งบประมาณ  2561 
แผนงานการพาณิชย� (00330)     งบประมาณรายจ"ายประจํา 

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง  (00331) 
 

 

หมวด/ประเภท จ�ายจริง 
ป�  2559 

งบประมาณ รหัส 
บัญช ีป�  2560 เพ่ิม/ลด ป�  2561 

รายจ"ายเพ่ือการลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ8 (รวม) 
   ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร5าง  (รวม) 
     ค"าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและ     
     สิ่งก"อสร-าง 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
15,000 
15,000 

- 
- 

 
- 
- 
 
 

 
15,000 
15,000 

- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รวมรายจ�ายเพ่ือการลงทุน - - 15,000 - 15,000 -  



                        บัญชีงบประมาณรายจ"ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป3งบประมาณ  2561 
แผนงานการพาณิชย� (00330)     งบประมาณรายจ"ายประจํา 

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง  (00331) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด/ประเภท จ�ายจริง 
ป�  2559 

งบประมาณ รหัส 
บัญช ีป�  2560 เพ่ิม/ลด ป�  2561 

ข.จ�ายจากกําไรสุทธิ 
หมวดรายจ�ายอ่ืน     (รวม) 
จ"ายจากกําไรสุทธิ  ป3 2559 
เงินรางวัลประจํา   20% 
เงินบูรณะท-องถ่ิน  30% 
เงินสมทบทุนหมุนเวียน   50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9,061,000 

 
1,812,200 
2,718,300 
4,530,500 

 
15 
 

03 
04 
07 

 
9,500,000 

 
1,900,000 
2,850,000 
4,750,000 

 
+ 
 
+ 
+ 
+ 

 
500,000 

 
100,000 
150,000 
250,000 

 
10,000,000 

 
2,000,000 
3,000,000 
5,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รวมรายจ�ายอ่ืน 9,061,000 15 9,500,000 + 500,000 10,000,000  
รวมรายจ�ายท้ังสิ้น 11,555,505 85 12,417,600 + 1,237,400   13,655,000  



                งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําป�งบประมาณ  2561 
                     เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

         
 

แผนงาน/งาน/โครงการ 

 

ค�าจ5าง 
ประจํา 

ค�าตอบแทน 
 ใช5สอยและ 
    วัสดุ 

 

ค�าสาธารณูปโภค 
 

รายจ�ายอ่ืน 
 

ค�าครุภัณฑ8ท่ีดิน 
และสิ่งก�อสร5าง 

 
รวม 

แผนงานการพาณิชย8 
งานกิจการสถานธนานุบาล 
ก. จ"ายจากรายได- 
ข. จ"ายจากเงินกําไรสุทธิ 
 
 
 

 
 

1,890,000 
- 

 
 

1,599,000 
- 

 
 

86,000 
- 

 
 

     80,000 
10,000,000 

 
 
- 
- 

 
 

3,655,000 
10,000,000 

 

รวมท้ังสิ้น 1,890,000 1,599,000 86,000 10,080,000 - 13,655,000

 
แผนงานการงบกลาง 

   งานงบกลาง          3,870,000    บาท 
   ชําระดอกเบ้ียเงินกู- ก.บ.ท.                 -          บาท 
   ค"าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร        3,600,000     บาท   
   รายจ"ายตามข-อผูกพัน                 270,000      บาท 
   เงินสํารองจ"าย            - 
   เงินช"วยเหลือพัฒนาท-องถ่ินกรณีพิเศษ          - 
   งบเฉพาะการช"วยเหลืองบท่ัวไป         - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการรายจ�ายงบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป�งบประมาณ  2561 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 
 

           รายการ 
จ�ายจริง 
ป�  2559 

งบประมาณ รหัส 
บัญช ีป�  2560 เพ่ิม/ลด ป�  2561 

1. รายจ�ายงบกลาง 
       ค"าดอกเบ้ียเงินกู- ก.บ.ท. 
       ค"าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร 
       รายจ"ายตามข-อผูกพัน(เงินสมทบ- 
       สวัสดิการฯ) 

 
191,960 

1,384,883 
232,622 

 
12 
87 
- 
 

 
100,000 

3,600,000 
260,000 

 

 
- 
 
+ 
 

 
100,000 

- 
10,000 

 
- 

3,600,000 
270,000 

 

รวมรายจ�ายงบกลาง 1,809,465 99 3,960,000 - 90,000 3,870,000  
2. รายจ�ายของหน�วยงาน 
    รายจ�ายประจํา 
       หมวดเงินเดือนและค"าจ-างประจํา 
       หมวดค"าตอบแทนใช-สอยและวัสด ุ
       หมวดค"าสาธารณปูโภค   
       หมวดรายจ"ายอ่ืน 
 

 
 

1,284,520 
1,088,317 

47,468 
74,200 

 
 
- 

64 
06 
- 

 
 

1,390,000 
1,364,600 

71,000 
77,000 

 
 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 

500,000 
234,400 
15,000 
3,000 

 
 

1,890,000 
1,599,000 

86,000 
80,000 

 

รวมรายจ�ายประจํา 2,494,505 70 2,902,600 + 752,400 3,655,000  
3. หมวดรายจ�ายเพ่ือการลงทุน 
       หมวดค"าครภุัณฑ� 
       หมวดค"าท่ีดินและสิ่งก"อสร-าง        

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 

- 

 
- 
 

 
15,000 

- 

 
- 
- 

 

รวมรายจ�ายเพ่ือการลงทุน - - 15,000 - 15,000 -  
4. รายจ�ายจากกําไรสุทธ ิ
     หมวดรายจ"ายอ่ืน 

 
9,061,000 

 
15 

 
9,500,000 

 
+ 

 
500,000 

 
10,000,000 

 

รวมรายจ�ายจากกําไรสุทธิ 9,061,000 15 9,500,000 + 500,000 10,000,000  
    รวมรายจ"ายท้ังสิ้น 
    ยอดประมาณการรายรับ 

13,364,971 
22,482,841 

84 
99 

16,377,600 
24,202,000 

+ 
+ 

1,147,400 
800,000 

17,525,000 
25,002,000 

 

    รายได5สูงกว�ารายจ�าย 9,117,870 15 7,824,400 - 347,400 7,477,000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป�งบประมาณ  2561 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จ"ายจริง 
ป3  2559 

งบประมาณ รหัส 
บัญชี ป3  2560 เพ่ิม/ลด ป3  2561 

งบกลาง 
หมวดงบกลาง 
ค"าชําระหน้ีดอกเบ้ีย ก.บ.ท. 
ค"าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร 
รายจ"ายตามข-อผูกพัน(เงินสมทบ 
สวัสดิการหลังพ-นฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

191,960 
1,384,883 

232,622 

 
 

12 
87 
- 
 

 
 

100,000 
3,600,000 

260,000 

 
 
- 
 
+ 
 

 
 

100,000 
- 

10,000 
 

 
 
- 

3,600,000 
270,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมรายจ�ายงบกลาง 1,809,465 99 3,960,000 - 90,000 3,870,000  



รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายท่ัวไปประจําป�งบประมาณ  2561 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

อําเภอแกลง     จังหวัดระยอง 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
หน�วยงานสถานธนานุบาล 

 
1. รายจ�ายงบกลาง        ตั้งไว5    3,870,000   บาท     แยกเป@น 
     1.1    เพ่ือจ"ายเป>นค"าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร เป>นเงิน  3,600,000 บาท รายละเอียดดังต"อไปนี้ 
      - เพ่ือจ"ายเป>นค"าดอกเบ้ียเงินกู-เบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแกลง  เม่ือวันท่ี 25 
ธันวาคม 2555 เป>นเงิน 5,000,000.- บาท เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 เป>นเงิน 6,000,000.- บาท   
เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 เป>นเงิน 5,000,000 บาท รวมวงเงิน 16,000,000.- บาท  ซ่ึงเสียอัตราดอกเบ้ีย  
เงินฝากประจํา 12 เดือน+เพ่ิม 1% ต"อป3 และวันท่ี 4 กรกฎาคม 2556 เป>นเงิน 30,000,000.-บาท เสียอัตรา
ดอกเบ้ีย (MOR-2% ต"อป3) 
      - เพ่ือจ"ายเป>นค"าดอกเบ้ียเงินกู-เกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาแกลง เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2551 เป>น
เงิน 9,000,000 บาท เสียอัตราดอกเบ้ีย เงินฝากประจํา12 เดือนบวกเพ่ิม 1% ต"อป3 และสัญญาต"อท-าย 
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2553 เป>นเงิน 10,000,000.- บาท และสัญญาต"อท-ายครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 
2556 เป>นเงิน 11,000,000.- บาท เสียอัตราดอกเบ้ีย (MOR-1.80% ต"อป3) 
      - เพ่ือจ"ายเป>นค"าดอกเบ้ียเงินกู-กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร (ธกส.) เม่ือวันท่ี 29  
กันยายน 2559 เป>นเงิน 20,000,000 บาท เสียอัตราดอกเบ้ีย (MLR-0.5%ต"อป3) 
 1.3    รายจ"ายตามข-อผูกพัน (เงินสมทบสวัสดิการหลังพ-นการเป>นพนักงานฯ) เป>นเงิน 270,000  บาท      
  - เพ่ือนําส"งให- สํานักงาน จ.ส.ท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกป3ในอัตราร-อยละ 2 ของรายได-ในป3ท่ีล"วงมา
เป>นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ-นจากการเป>นพนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.  
ท่ี มท 0801.5/ว 1090 ลงวันท่ี  8  พฤษภาคม 2560 

2. รายจ�ายประจํา   ตั้งไว5รวม        3,654,600    บาท     แยกเป@น 
  งบบุคลากร        ตั้งไว5รวม       1,890,000  บาท 
    2.1 หมวดเงินเดือนและค�าจ5างประจํา           ตั้งไว5รวม       1,890,000  บาท 
          - ประเภทค�าจ5างประจํา                     ตั้งไว5             1,800,000   บาท 
          เพ่ือสําหรับจ"ายเป>นค"าจ-างประจําพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 6 อัตรา  เป>นเงินค"าจ-างประจําป3   
จํานวน  1,600,000  บาท   เงินปรับปรุงค"าจ-างประจํา  จํานวน  200,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย�  
งานกิจการสถานธนานุบาล) 
      - ประเภทเงินประจําตําแหน�ง    ตั้งไว5                 90,000  บาท   
เพ่ือสําหรับจ"ายเป>นเงินประจําตําแหน"งพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 2 อัตรา  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล)   
 
 
 
 



   งบดําเนินการ     ตั้งไว5รวม   1,685,000   บาท 
 

 2.2  หมวดค�าตอบแทนใช5สอยและวัสดุ ตั้งไว5     1,596,600   บาท  แยกเป@น 
 

           2.2.1 หมวดค�าตอบแทน    ตั้งไว5           981,000    บาท 
                    - ประเภทค"าเช"าบ-าน    ต้ังไว-              50,000    บาท     
                      สําหรับจ"ายเป>นค"าเช"าบ-านให-แก"พนักงานสถานธนานุบาล ท่ีมีสิทธิเบิกค"าเช"าบ-านได- 
ตามระเบียบฯ  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

  - ประเภทเงินช"วยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว-              50,000     บาท 
                     สําหรับจ"ายให-แก"พนักงานสถานธนานุบาลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช"วยเหลือการศึกษาบุตร ได- 
ตามระเบียบฯ  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

  - ประเภทเงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาล  ต้ังไว-             300,000     บาท 
                       สําหรับจ"ายให-แก"พนักงานสถานธนานุบาลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช"วยเหลือค"ารักษาพยาบาลได- 
ตามระเบียบฯ  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

     - ประเภทค"าอาหาร    ต้ังไว-             150,000     บาท 
                      สําหรับจ"ายเป>นค"าอาหารประจําวันทําการให-แก"พนักงานสถานธนานุบาลได-ตามระเบียบฯ     
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

- ประเภทค"าเบ้ียเลี้ยงจําหน"ายทรัพย�หลุด  ต้ังไว-               20,000     บาท 
                       สําหรับจ"ายให-แก"เจ-าหน-าท่ีผู-ดําเนินการในวันจําหน"ายทรัพย�หลุด  (ปรากฏในแผนงาน 
การพาณิชย�  งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

    - ประเภทเงินรางวัลเจ-าหน-าท่ี   ต้ังไว-             120,000     บาท 
                       สําหรับจ"ายเป>นค"าตอบแทนให-แก"ผู-ตรวจการสถานธนานุบาล และผู-ปฏิบัติหน-าท่ีแทน,  
ค"าตรวจสอบทรัพย�รับจํานําประจําสัปดาห�, ค"าตรวจทรัพย�รับจํานําประจํา 2 เดือน, ค"าตรวจทรัพย�รับจํานําประจําป3
ให-แก"เจ-าหน-าท่ี  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

   - ประเภทค"าพาหนะเหมาจ"าย   ต้ังไว-               66,000     บาท 
                         สําหรับจ"ายเป>นค"าตอบแทนให-แก"นายกเทศมนตรี  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� 
 งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

  - ประเภทเงินเพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราว  ต้ังไว-               25,000     บาท 
                       สําหรับจ"ายให-พนักงานสถานธนานุบาลท่ีได-รับเงินค"าจ-างไม"ถึงเดือนละ 13,285 บาท ให-ได-รับเงิน
เพ่ิมค"าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท แต"เม่ือรวมกับเงินค"าจ-างแล-ว ต-องไม"เกินเดือนละ 13,285 บาท 
จํานวน 1 ราย ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท ท่ี มท 0801.5/ว 710 ลงวันท่ี 17  มีนาคม 2558  (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

 - ประเภทเงินสมทบเงินสะสม   ต้ังไว-             200,000     บาท 
                      เพ่ือสําหรับจ"ายเป>นค"าเงินสมทบเงินสะสมให-แก"พนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร-อยละ 10 ของ
ค"าจ-างประจําเพ่ือจ"ายตามข-อผูกพัน 
  



 
 2.2.2 หมวดค�าใช5สอย    ตั้งไว5               406,000     บาทแยกเป@น 
 
  ก. ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม    ตั้งไว5     140,000    บาท 
     - ประเภทค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมครุภัณฑ�  ต้ังไว-      100,000    บาท 
                      เพ่ือจ"ายเป>นค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมครุภัณฑ�ของสถานธนานุบาล   ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี  22  มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑ�และอัตราค"าใช-จ"าย
ประกอบพิจารณางบประมาณรายจ"ายประจําป3ในลักษณะค"าใช-สอย วัสดุ และค"าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย�  งานกิจการสถานธนานุบาล)  
   - ประเภทค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมทรัพย�สิน  ต้ังไว-        20,000    บาท 
                   เพ่ือจ"ายเป>นค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมทรัพย�สินของสถานธนานุบาล ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี  22  มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑ�และอัตราค"าใช-จ"าย
ประกอบพิจารณา งบประมาณรายจ"ายประจําป3ในลักษณะค"าใช-สอย วัสดุ และค"าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย�  งานกิจการสถานธนานุบาล) 
   - ประเภทค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมทรัพย�สินสิ่งก"อสร-าง ต้ังไว-        20,000    บาท 
เพ่ือจ"ายเป>นค"าบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมทรัพย�สินสิ่งก"อสร-างของสถานธนานุบาล   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 
 ข.  รายจ�ายเก่ียวกับค�ารับรองและพิธีการ   ตั้งไว5        20,000   บาท 
 - ประเภทค"ารับรอง      ต้ังไว-        20,000    บาท 
          เพ่ือจ"ายเป>นค"ารับรองแก"ผู-มาเยือนสถานธนานุบาล  ของชําร"วยกิจกรรมวันก"อต้ังสถานธนานุบาล   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 

 ค.  รายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข5าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 
         ตั้งไว5       40,000    บาท 
     -  ประเภทค"าใช-จ"ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว-        40,000    บาท 
                       เพ่ือเป>นค"าพาหนะ  ค"าเบ้ียเลี้ยง  และค"าท่ีพัก ค"าขนย-ายให-แก"พนักงานสถานธนานุบาล 
ท่ีเดินทางไปราชการ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 
  ง. รายจ�ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ   ตั้งไว5         206,000     บาท 
    - ประเภทค"าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   ต้ังไว-               10,000     บาท    
                    สําหรับจ"ายเป>นค"าภาษีโรงเรือนและท่ีดินของสถานธนานุบาล  ให-กับเทศบาลตําบลเมืองแกลง   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
   - ประเภทค"าธรรมเนียมใบอนุญาต   ต้ังไว-                 2,000     บาท 
                   สําหรับจ"ายเป>นค"าธรรมเนียมต"อใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําตามกฎหมายและค"าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของ
สถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 
 
 



 
  - ประเภทค"าเบ้ียประกันอัคคีภัย   ต้ังไว-               15,000     บาท 
                   สําหรับจ"ายเป>นค"าเบ้ียประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� 
งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

       - ประเภทค"ารับวารสาร    ต้ังไว-            4,000     บาท 
                   สําหรับจ"ายเป>นค"ารับวารสาร หนังสือพิมพ�  เพ่ือนํามาใช-บริการประชาชน (ปรากฏในแผนงาน 
การพาณิชย�  งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

  - ประเภทค"าจ-างเหมาบริการ    ต้ังไว-             100,000     บาท 
                   สําหรับจ"ายเป>นค"าจ-างเหมาแรงงานให-ผู-รับจ-างทําการอย"างใดอย"างหนึ่ง  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี  22  มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑ�และอัตราค"าใช-จ"าย
ประกอบพิจารณา งบประมาณรายจ"ายประจําป3ในลักษณะค"าใช-สอย วัสดุ และค"าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย�  งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

  - ประเภทค"าประชาสัมพันธ�เผยแพร"   ต้ังไว-           10,000     บาท 
                   สําหรับเป>นค"าใช-จ"ายในการประชาสัมพันธ�ข"าวสารของโรงรับจํานํา เช"น ปNายโฆษณา  โปสเตอร�และ
อ่ืน ๆ ในกิจกรรมต"าง ๆ  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

-  ประเภทค"าสอบบัญชี    ต้ังไว-           60,000     บาท 
                   สําหรับจ"ายให-สํานักงานตรวจเงินแผ"นดินในการตรวจสอบบัญชี  และรับรองการเงินของ 
สถานธนานุบาล  ขนาดใหญ" (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

-  ประเภทค"าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร� ต้ังไว-             5,000     บาท 
                    สําหรับจ"ายเป>นค"าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร�ให-สํานักงาน  จ.ส.ท.    
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 
 2.2.3 หมวดค�าวัสดุ     ตั้งไว5      212,000   บาท 
 

  - ประเภทค"าวัสดุสํานักงาน    ต้ังไว-         70,000    บาท    
            สําหรับจ"ายเป>น 
      - ค"าวัสดุคงทน เช"น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 

         - ค"าวัสดุสิ้นเปลือง เช"น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ิน ด"วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  27  มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป>นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ"ายตาม 
งบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

  - ประเภทค"าวัสดุงานบ-านงานครัว   ต้ังไว-     3,000    บาท 
            สําหรับจ"ายเป>น 

         - ค"าวัสดุคงทน เช"น กรอบรูป มีด ถาด แก-วหน-า จานรอง ฯลฯ 
         - ค"าวัสดุสิ้นเปลือง เช"น ผงซักฟอก สบู" ไม-กวาด ฯลฯ 
 



 
ประกอบกับหนังสือกรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ิน ด"วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  27  มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป>นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ"ายตาม 
งบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

  - ประเภทค"าวัสดุไฟฟNาและวิทยุ   ต้ังไว-         5,000    บาท 
            สําหรับจ"ายเป>น 

         - ค"าวัสดุคงทน เช"น ไมโครโฟน ฯลฯ 
         - ค"าวัสดุสิ้นเปลือง เช"น ค"าหลอดไฟฟNา ฟZวส� สายไฟฟNา ฯลฯ 
         - ค"าวัสดุอุปกรณ�ประกอบและอะไหล" เช"น ผังแสดงวงจรต"าง ๆ ฯลฯ และอุปกรณ�ไฟฟNาอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวข-อง ประกอบกับหนังสือกรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ิน ด"วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  27  
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป>นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ"าย
ตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 

 
  - ประเภทค"าวัสดุก"อสร-าง    ต้ังไว-         70,000    บาท 
            สําหรับจ"ายเป>น 

        - ค"าวัสดุคงทน เช"น ไม-ต"าง ๆ อ"างล-างมือ โถส-วม ฯลฯ 
     - ค"าวัสดุสิ้นเปลือง เช"น ปูนซีเมนต� กระเบ้ือง สี แปรงทาสี ฯลฯ 
     - ค"าวัสดุอุปกรณ�ประกอบและอะไหล" เช"น ท"อน้ําและอุปกรณ�ประปา ฯลฯ 

ประกอบกับหนังสือกรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ิน ด"วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  27  มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป>นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ"ายตาม 
งบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 
  - ประเภทค"าวัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น   ต้ังไว-         4,000    บาท 
                   สําหรับจ"ายเป>นค"าวัสดุสิ้นเปลือง เช"น น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  ประกอบกับหนังสือ 
กรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ิน ด"วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559 เรื่อง  
แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป>นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ"ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 
  - ประเภทค"าวัสดุยานพาหนะและขนส"ง  ต้ังไว-        10,000    บาท 
   สําหรับจ"ายเป>น 

  - ค"าวัสดุคงทน เช"น ไขควง ฯลฯ 
  - ค"าวัสดุสิ้นเปลือง เช"น ยางรถจักรยานยนต� น้ํามันเบรก ฯลฯ 
  - ค"าวัสดุอุปกรณ�ประกอบและอะไหล" เช"น เบรก หัวเทียน ฯลฯ 

ประกอบกับหนังสือกรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ิน ด"วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  27  มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป>นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ"ายตาม 
งบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 
 



   - ประเภทค"าวัสดุคอมพิวเตอร�    ต้ังไว-        50,000    บาท 
      สําหรับจ"ายเป>น 

    - ค"าวัสดุคงทน เช"น แผ"นหรือจานบันทึกข-อมูล ฯลฯ 
    - ค"าวัสดุสิ้นเปลือง เช"น อุปกรณ�บันทึกข-อมูล ( Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 

Compact Disc, Digital Video, Flash Drive) หัวพิมพ�หรือแถบพิมพ�คอมพิวเตอร�, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ� 
แบบเลเซอร� ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส"งเสริมการปกครองท-องถ่ิน ด"วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป>นวัสดุและครุภัณฑ�ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ"ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 

 2.3 หมวดค�าสาธารณูปโภค รวม    ตั้งไว5         86,000    บาท     
 
   -  ประเภทค"าไปรษณีย�โทรเลข   ต้ังไว-            3,000     บาท 
                   เพ่ือสําหรับจ"ายเป>นค"าจัดส"งเอกสาร หนังสือต"าง ๆ ของพนักงานสถานธนานุบาล  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

   -  ประเภทค"าน้ําประปา    ต้ังไว-        3,000    บาท 
                   เพ่ือสําหรับจ"ายเป>นค"าน้ําประปาของพนักงานสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� 
งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

   -  ประเภทค"าไฟฟNา     ต้ังไว-          65,000    บาท 
                   เพ่ือสําหรับจ"ายเป>นค"าไฟฟNาในสถานธนานุบาล ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ�และอัตราค"าใช-จ"ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ"ายประจําป3ในลักษณะค"าใช-สอย วัสดุและค"าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธ
นานุบาล) 
 

   -  ประเภทค"าโทรศัพท�    ต้ังไว-          10,000    บาท 
                   เพ่ือสําหรับจ"ายเป>นค"าโทรศัพท� และอุปกรณ�เก่ียวกับโทรศัพท� ฯลฯ ของสถานธนานุบาล  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล)  
 

   -  ประเภทค"าโทรคมนาคม    ต้ังไว-            5,000    บาท 
เพ่ือสําหรับจ"ายเป>นค"าโทรคมนาคม ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถาน- 
ธนานุบาล) 
 
งบรายจ�ายอ่ืน 
 2.4 หมวดรายจ�ายอ่ืน (จ�ายจากรายได5)   ตั้งไว5     80,000  บาท แยกเป@น 
 
   - ประเภทค"าใช-จ"ายฝOายอํานวยการ   ต้ังไว-      80,000  บาท 
                  เพ่ือสําหรับจ"ายให-แก"สํานักงาน จ.ส.ท.ตามท่ีกําหนดให-ตั้งไว-โดยคํานวณจากกําไรสุทธิแต"ละป3  
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท ท่ี มท 0801.5/ว 1091 ลงวันท่ี 8  พฤษภาคม  2560  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 



3.  รายจ�ายจากกําไรสุทธิ   ตั้งไว5       10,000,000   บาท     แยกเป@น 
 3.1   หมวดรายจ�ายอ่ืน       ต้ังไว-    10,000,000    บาท  
   -  ประเภทเงินรางวัลประจําป3  20%   ต้ังไว-      2,000,000    บาท 
                   เพ่ือสําหรับจ"ายเป>นเงินรางวัลประจําป3ให-แก"เจ-าหน-าท่ีในส"วนของ จังหวัด อําเภอ เทศบาล พนักงาน
สถานธนานุบาล และสํานักงาน จ.ส.ท. ให-เป>นไปตามระเบียบฯ ต้ังจ"ายจากเงินกําไรสะสม ตามหนังสือ จ.ส.ท. ท่ี 
มท. 0801.5/ว 151.1 ลงวันท่ี  30  มกราคม 2557 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการ 
สถานธนานุบาล) 
 
   -  ประเภทเงินบูรณะท-องถ่ิน 30%   ต้ังไว-    3,000,000    บาท 
                   เพ่ือสําหรับจ"ายเป>นเงินบูรณะท-องถ่ินให-แก"เทศบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย�งานกิจการ 
สถานธนานุบาล) 
 
   -  ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%  ต้ังไว-    5,000,000    บาท 
                    เพ่ือสําหรับจ"ายสมทบเป>นเงินทุนหมุนเวียนใช-ในกิจการสถานธนานุบาล  (ปรากฏในแผนงาน 
การพาณิชย�  งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาลประจําป�งบประมาณ  2561 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
แผนงานการพาณิชย( 

 
 

งาน 
เงินเดือน 

ค�าจางประจํา 
ค�าตอบแทน 

ใชสอยและวัสดุ 
ค�าสาธารณูปโภค 

รายจ�าย
อื่น 

ค�าครุภัณฑ%ที่ดิน 
และสิ่งก�อสราง 

เงินกําไรสุทธิ รวม 
รหัส
บัญชี 

 
สถานธนานุบาล 
ก.จ�ายจากรายได 
ข.จ�ายจากกําไรสุทธิ 

 
 

1,890,000 
- 

 
 

1,599,000 
- 

 
 

86,000 
- 

 
 

80,000 
- 

 
 

- 
- 
 

 
 

- 
10,000,000 

 
 

3,655,000 
10,000,000 

 

รวม 1,890,000 1,599,000 86,000 80,000 - 10,000,000 13,655,000  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ�าย 

ประจําป�งบประมาณ 2561 

ของ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

- สําเนา - 



������� 14.50 ����ก������

�����ก�������� 18,154 ��
�� 8,636 ��
�#�� 9,518 ��

                                                &'(�)� * +����� 14 ก�� � � 2560

��-.��/�.����(�0ก��

�&/(/��2( 0ก��    3���+���� (�

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

68/1  5( -  6����-.�� 2  0&+�//�.� -
  �&/(/��2( 0ก��  3���+���� (�  21110



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



������ 17,261,278.81

������ 7,640,121.94

������ 5,812,484.94

������ 0

������ 610,390.41

������ 0.00

������ 70,951,443.98

������ 53,209,623.00

������ 21,004,729.02

������ 30,591,790.67

������ 25,573,704.41

������ 7,501,222.38

������ 0

������ 9,188,600.00

(5) ����������������ก����� �! ������ 1,389,000.00 "��

(6) ����������������ก�����#�����$������ �! 0.00 "��

�"����$#%&�#� "��

(4) ����������������ก����$#%&�#�����'("�)*&+,%�� "#�'-.#/� ��01 ������ 528,470.00 "��

�")��#� "��

�"�������$2�� "��

�""#0)�ก� "��

�"%��������� "��

(3) ����������� ������ 93,860,046.48 "�� /� ก$"%+��

�"ก)�� "��

&!�%����$#%&�#��'��3/ "��

(2) ����$#%&�#�����'("�)*&+,%�� "#�'-.#/� ��01 ������ 543,227.00 "��

&!�%���3%+��ก�#� "��

&!�%4�5��'%��� "��

&!�%���3%+��ก��6��78/,409) ก��:�7�;�1 "��

&!�%���3%+�"<%�-)<% "��

&!�%0��6��!����! 0��/�'" 9) *"$�#=�- "��

&!�%���3%+��ก��':�1��� "��

2. ก��"��&���"/� !�7 *�/>�"/� !�7 2560 7 �'���� 27 ก�ก?�0! :.@.2560

(1) ����'"���� ������ 155,485,343.08 "�� /� ก$"%+��

&!�%4�5�$�ก� "��

1.1.4 ���ก�����3%+ก'�����3�+9""ก�$&��AB8ก:'�9) �'�3!�3%+�"�ก���� ������ 10 ,0��ก�� ��! 3,631,200.00 "��

1.1.5 ���ก�����3%+ก'�����3�+,%��'�3!�3%+ก�$&��AB8ก:'� ������ 29 ,0��ก�� ��! 7,043,111.70 "��

1.2 ����ก8+0�0+�� ������ 0.00 "��

1.1.1 ����C�ก6��0�� ������ 314,278,602.64 "��

1.1.2 ����� �! ������ 201,194,218.71 "��

1.1.3 �����#�����$������ �! ������ 76,945,217.48 "��

              "'%��A.D���)����07 B8+"��&��E$���@"�)-��")�!2$�9ก)� � 3%+���$������@"'=='-� �"/� !�7�������/� ���/>-�$�4���@"�)
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1. �.�� ก��0)'�

1.1 �"/� !�7��������'��3/

*�/>�"/� !�7 :.@.2560 7 �'���� 27 ก�ก?�0! :.@.2560 $�01ก�/ก0�$������+$�.���!��.�� ก������ %'���A
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3. เฉพาะการ 

-  ประเภทกิจการพาณิชย�  กิจการประปา 

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559  มีรายรับจริง 14,666,315.93 บาท รายจ�ายจริง 10,645,984.79 บาท 
 กู"เงินจาก กสท.ยอดคงค"าง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จํานวน   1,940,212.50  บาท 
 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จํานวน          -           บาท 
 กําไรสุทธิ      จํานวน          -           บาท 
 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี 30 กันยายน  2559  จํานวน 22,316,152.45  บาท 

 
- ประเภทกิจการพาณิชย�  กิจการสถานธนานุบาล 

ป�งบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง 13,421,841.84 บาท รายจ�ายจริง  4,360,841.69  บาท 
กู"เงินจากธนาคาร/กบท./อ่ืนๆ    จํานวน  43,940,866.27  บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จํานวน          -            บาท 
กําไรสุทธิ      จํานวน    9,061,000.15  บาท 
เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  ณ  วันท่ี 30  กันยายน  2559      จํานวน        12,485.60  บาท 
ทรัพย6จํานํา                                                       จํานวน  92,484,567.00  บาท 

 
 
 



���������� 
�  2559

18,801,731.19

9,642,141.74

7,024,374.18

2,553,542.28

913,751.00

0.00

38,935,540.39

79,248,112.08

79,248,112.08

35,013,827.00

35,013,827.00

153,197,479.47

�������������� ��!"#�$%#%&$�"�'(ก�
ก'�"�*+�%��"�,��% 51,881,200.00 53,816,800.00

��� 151,881,200.00 154,351,800.00

����������� ��!"#�$%#%&$�"�'(ก�
ก'�"�*+�%��"�,��%

$���-��%"#�$%#%�����
 51,881,200.00 53,816,800.00

$���.�/����*�� 69,650,000.00 69,650,000.00

�������������� ��!-ก0�1!�����*��&$�"�'(ก�
ก'�"�*+�%��"�,��% 69,650,000.00 69,650,000.00

������������-ก0�-"� 30,350,000.00 30,885,000.00

����������� ��!-ก0�1!�����*��&$�"�'(ก�
ก'�"�*+�%��"�,��%

$���������-�0�-2!0� 751,000.00 751,000.00

$�����������ก�#% 1,000.00 1,000.00

$�����������ก���3�(*�% 4,543,500.00 4,543,500.00

$�����������ก*�4��56
7.'1!8ก��3�5�9�( 2,700,000.00 2,700,000.00

$���.�/�"�ก� 14,250,000.00 14,785,000.00

$���'+�4���-%��� '+�
��� 1!8&�"%#:�2 8,104,500.00 8,104,500.00
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������������	 2559 ������ก�� �	 2560 ������ก�� �	 2561

��ก��� 4,622,210.41 27,587,600.00 30,492,200.00
�������ก� 37,328,109.00 43,440,400.00 44,013,200.00
������������ 41,881,155.20 48,534,400.00 48,568,900.00
������� 18,146,055.60 17,949,800.00 18,208,500.00
����������� � 20,000.00 25,000.00 25,000.00
���������!��� 12,885,000.00 13,504,000.00 13,044,000.00

114,882,530.21 151,041,200.00 154,351,800.00

114,882,530.21 151,041,200.00 154,351,800.00
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รายรับงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา 

รายรับ 
รับจริง 
ป� 2559 

ประมาณการ 
ป� 2560 

ประมาณการ 
ป� 2561 

หมายเหตุ 

1. หมวดรายได� 14,666,315.93 13,615,000.00 15,009,000.00  

รวม 14,666,315.93 13,615,000.00 15,009,000.00  
 

รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา 

หมวด 
จ"ายจริง 
ป� 2559 

งบประมาณ 
ป� 2560 

งบประมาณ 
ป� 2561 

หมายเหตุ 

1. รายจ"ายงบกลาง 1,151,047.00 1,485,000.00 1,574,800.00  

2. หมวดเงินเดือนและค"าจ�างประจํา 2,491,223.85 2,749,200.00 2,683,900.00  

3. หมวดค"าจ�างชั่วคราว 1,181,130.00 1,090,800.00 1,215,200.00  

4. หมวดค"าตอบแมนใช�สอยและวัสดุ 1,665,134.32 2,341,500.00 2,296,500.00  

5. หมวดค"าสาธารณูปโภค 3,091,703.54 3,608,000.00 3,608,000.00  

6. หมวดรายจ"ายอ่ืน - - -  

7. หมวดค"าครุภัณฑ6ท่ีดินและสิ่งก"อสร�าง 1,065,746.08 2,090,000.00 3,687,000.00  

รวม 10,645,984.79 13,364,500.00 14,864,400.00  
 

 

 

 

 

 

 



รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ
ป�  2559 ป�  2560 ป�  2561

1.  หมวดรายได� 13,421,841.84 14,702,000.00 15,002,000.00
2.  หมวดเงินได�อ่ืน 9,061,000.15 9,500,000.00 10,000,000.00

รวม 22,482,841.99 24,202,000.00 25,002,000.00

จ(ายจริง งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
ป�  2559 ป�  2560 ป�  2561

1. รายจ(ายงบกลาง 1,809,465.99 3,960,000.00 3,870,000.00

2. หมวดเงินเดือนและค(าจ�างประจํา 1,284,520.00 1,390,000.00 1,890,000.00

3. หมวดค(าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 1,088,317.64 1,364,600.00 1,599,000.00

4. หมวดค(าสาธารณูปโภค 47,468.06 71,000.00 86,000.00

5. หมวดรายจ(ายอ่ืน (จ(ายจากรายได�) 74,200.00 77,000.00 80,000.00

6. หมวดค(าครุภัณฑ8ท่ีดินและ - 15,000.00 -

    สิ่งก(อสร�าง

7. หมวดรายจ(ายอ่ืน (จ(ายจากกําไรสุทธิ) 9,061,000.15 9,500,000.00 10,000,000.00

รวม 13,364,971.84 16,377,600.00 17,525,000.00

รายรับงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

รายรับ

รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

หมวด



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 27,960,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,772,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 26,145,900

แผนงานสาธารณสุข 7,873,200

แผนงานเคหะและชุมชน 44,289,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,975,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8,841,800

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 30,492,200

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 154,351,800





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,105,600 3,255,900 4,733,200 18,094,700

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,427,000 0 0 4,427,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,678,600 3,255,900 4,733,200 13,667,700

งบดําเนินงาน 5,940,000 1,172,100 1,427,000 8,539,100

    ค่าตอบแทน 305,000 110,000 191,000 606,000

    ค่าใช้สอย 3,392,000 532,000 670,000 4,594,000

    ค่าวัสดุ 1,107,000 528,600 566,000 2,201,600

    ค่าสาธารณูปโภค 1,136,000 1,500 0 1,137,500

งบลงทุน 1,037,000 100,000 150,000 1,287,000

    ค่าครุภัณฑ์ 987,000 50,000 150,000 1,187,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 50,000 0 100,000

งบรายจ่ายอืน 25,000 0 0 25,000

    รายจ่ายอืน 25,000 0 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 15,000 15,000

    เงินอุดหนุน 0 0 15,000 15,000

                                             รวม 17,107,600 4,528,000 6,325,200 27,960,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 4,291,600 4,291,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,291,600 4,291,600

งบดําเนินงาน 1,101,000 1,101,000

    ค่าตอบแทน 45,000 45,000

    ค่าใช้สอย 337,000 337,000

    ค่าวัสดุ 566,000 566,000

    ค่าสาธารณูปโภค 153,000 153,000

งบลงทุน 380,000 380,000

    ค่าครุภัณฑ์ 350,000 350,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 30,000 30,000

                                             รวม 5,772,600 5,772,600

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 847,200 3,523,800 4,371,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 847,200 3,523,800 4,371,000

งบดําเนินงาน 134,500 8,548,400 8,682,900

    ค่าใช้สอย 45,000 2,089,600 2,134,600

    ค่าวัสดุ 89,500 6,458,800 6,548,300

งบลงทุน 50,000 750,000 800,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 50,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 750,000 750,000

งบเงินอุดหนุน 0 12,292,000 12,292,000

    เงินอุดหนุน 0 12,292,000 12,292,000

                                             รวม 1,031,700 25,114,200 26,145,900



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,029,500 1,015,000 1,993,000 4,037,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,029,500 1,015,000 1,993,000 4,037,500

งบดําเนินงาน 100,000 990,500 283,200 1,373,700

    ค่าตอบแทน 0 32,000 85,000 117,000

    ค่าใช้สอย 35,000 568,000 35,000 638,000

    ค่าวัสดุ 65,000 40,500 93,000 198,500

    ค่าสาธารณูปโภค 0 350,000 70,200 420,200

งบลงทุน 0 50,000 1,922,000 1,972,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 1,027,000 1,027,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 50,000 895,000 945,000

งบเงินอุดหนุน 0 400,000 90,000 490,000

    เงินอุดหนุน 0 400,000 90,000 490,000

                                             รวม 1,129,500 2,455,500 4,288,200 7,873,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 654,000 3,208,700 1,510,700 5,842,900 11,216,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 654,000 3,208,700 1,510,700 5,842,900 11,216,300

งบดําเนินงาน 37,400 1,839,000 5,361,900 12,545,600 19,783,900

    ค่าตอบแทน 0 52,000 36,000 673,300 761,300

    ค่าใช้สอย 12,000 230,000 4,324,900 7,587,300 12,154,200

    ค่าวัสดุ 23,000 1,417,000 1,001,000 4,025,000 6,466,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,400 140,000 0 260,000 402,400

งบลงทุน 0 12,145,500 100,000 1,044,000 13,289,500

    ค่าครุภัณฑ์ 0 150,000 100,000 994,000 1,244,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 11,995,500 0 50,000 12,045,500

                                             รวม 691,400 17,193,200 6,972,600 19,432,500 44,289,700



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,752,800 1,752,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,752,800 1,752,800

งบดําเนินงาน 1,217,800 1,217,800

    ค่าตอบแทน 82,800 82,800

    ค่าใช้สอย 1,115,000 1,115,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

งบลงทุน 5,000 5,000

    ค่าครุภัณฑ์ 5,000 5,000

                                             รวม 2,975,600 2,975,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม

งบบุคลากร 249,300 249,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 249,300 249,300

งบดําเนินงาน 7,870,500 7,870,500

    ค่าตอบแทน 66,000 66,000

    ค่าใช้สอย 6,274,000 6,274,000

    ค่าวัสดุ 95,500 95,500

    ค่าสาธารณูปโภค 1,435,000 1,435,000

งบลงทุน 475,000 475,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 425,000 425,000

งบเงินอุดหนุน 247,000 247,000

    เงินอุดหนุน 247,000 247,000

                                             รวม 8,841,800 8,841,800



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 30,492,200 30,492,200

    งบกลาง 30,492,200 30,492,200

                                             รวม 30,492,200 30,492,200



ยอดรวม

27,960,800
5,772,600

26,145,900
                                    7,873,200
                                  44,289,700

2,975,600
8,841,800

                                  30,492,200
                                154,351,800

ยอดรวม

                                  13,289,600

                                    1,574,800
                             14,864,400.00

ยอดรวม

                              13,655,000.00
                                3,870,000.00
                             17,525,000.00

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ!าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง
โดยที่เป�นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ'ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว5โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงและโดยความเห็นชอบของผู5ว'าราชการจังหวัดระยอง
ข5อ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกว'า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561
ข5อ 2. เทศบัญญัติ น้ีให5ใช5บังคับตั้งแต'วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป�นต5นไป
ข5อ 3. งบประมาณรายจ'ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป�นจํานวนรวมทั้งส้ิน 154,351,800 บาท

ข5อ 4. งบประมาณรายจ'ายทั่วไป จ'ายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป�นจํานวน
รวมทั้งส้ิน 154,351,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได5ดังน้ี

แผนงาน
ด-านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด-านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด-านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ!ายท้ังส้ิน

ข5อ 6. งบประมาณรายจ'ายเฉพาะการสถานธนานุบาล จ'ายจากรายได5 เป�นจํานวนรวมทั้งส้ิน 17,525,000 บาท ดังน้ี

แผนงาน

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

รวมรายจ!าย

ข5อ 7. ให5นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ'ายเงินงบประมาณที่ได5รับอนุมัติให5เป�นไปตามระเบียบการเบิกจ'ายเงินของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

ข5อ 8. ให5นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลงมีหน5าที่รักษาการให5เป�นไปตามบัญญัติน้ี

ตําแหน'ง นายกเทศมนตีตําบลเมืองแกลง(ลงนาม)..........................................................................

(นายวิทยา   ชพานนทF)
ตําแหน'ง นายอําเภอแกลง ปฎิบัติราชการแทน

ผู5ว'าราชการจังหวัดระยอง

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

(นายสันติชัย  ตังสวานิช)
เห็นชอบ

แผนงานการพาณิชยF

แผนงานงบกลาง

ข5อ 5. งบประมาณรายจ'ายเฉพาะการการประปา จ'ายจากรายได5 เป�นจํานวนรวมทั้งส้ิน 14,864,400 บาท ดังน้ี

แผนงาน

ด-านเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชยF

ด-านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

รวมรายจ!าย

28 ก.ย. 2560



���� : 1/1
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12,341,152.43 13,934,138.27 5.00

554,381.44 708,048.12 0.00

3,510,656.40 4,068,794.80 0.00

90,720.00 90,750.00 0.00

16,496,910.27 18,801,731.19

136,080.00 136,125.00 0.00

27,216.00 27,225.00 0

240.00 500.00 0.00

49,343.00 37,269.00 0.00

9,048,723.54 7,848,653.61 0.00

34,500.00 34,500.00 0.00

72,900.00 75,250.00 0.00

91,600.00 98,800.00 0.00

56,830.00 75,150.00 0.00

30,160.00 32,800.00 0.00

5,900.00 4,520.00 0.00

0.00 26,069.85 0.00

0.00 0.00 0.00     �������������� � ! 0.00 0.00 % 0.00
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16,000.00 10,000.00 % 10,000.00

     ������������@�ก����ก��&;A���&.��;ก��<%�;
AB��/� %$���������������A)A������

72,250.00 80,000.00 % 80,000.00

     �������������กC.(��D%%��)����A2 ;	E2ก*+ 34,500.00 30,000.00 % 30,000.00

     �������������กC.<+)(��*+,�� 8,293,046.70 6,748,000.00 % 6,748,000.00

     �������������ก� �-ก&.ก���-.�D������ 46,770.50 50,000.00 % 50,000.00

     �������������ก� �-ก&.@.��DF�5ก��0�&� 320.00 500.00 % 500.00

     ������������9�;0&กA&5-4 0.00 30,000.00 % 30,000.00
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     G�6�	H�� 3,147,573.48                 3,100,000.00 % 3,100,000.00

     G�6�.$��D;/��;/� 500,311.71                    340,000.00 % 340,000.00

     G�6�9�;�����<+)/� '2� 9,178,859.75 10,700,000.00 % 11,235,000.00
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3,200.00 3,200.00 0.00

197,750.00 159,000.00 0.00

0.00 120.00 0.00

7,860.00 12,300.00 0.00

30,200.00 30,800.00 0.00

417,066.65 233,294.28 0.00

37,810.00 54,750.00 0.00

10,000.00 5,000.00 0.00

0.00 5,000.00 0.00

626,560.00 569,740.00 0.00

40,700.00 37,500.00 0.00

31,800.00 29,400.00 0.00

90,000.00 80,000.00 0.00

3,620.00 3,150.00 0.00

16,920.00 16,525.00 0.00

8,500.00 5,500.00 0.00

11,075,479.19 9,642,141.74

3,794,633.00 4,196,710.00 0.00

2,864,266.92 2,827,664.18 0.00

6,658,899.92 7,024,374.18

2,138,084.41 2,553,542.28 0.00

2,138,084.41 2,553,542.28�-���-'���K'�%�กA����1*	9G�<+)ก��0�123�4 2,428,339.74 2,700,000.00 2,700,000.00

     �;2�3�-���+��%�กAB������D.�+ 2,428,339.74 2,700,000.00 % 2,700,000.00

��-'���K'�%�กA����1*	9G�<+)ก��0�123�4

�-���-'���K'�%�ก/�&0�4A2� 6,011,027.90               4 ,543,500.00 4,543,500.00

     '�ก�.�:� 3,101,223.90                 2,043,500.00 % 2,043,500.00

     ����3������.�2ก��AB��/� 2,909,804.00                 2,500,000.00 % 2,500,000.00

��-'���K'�%�ก/�&0�4A2�

�-���-'������������ ���	�&. <+)@.��DF�5 10,742,133.70 8,104,500.00 8,104,500.00

     ���@.��DF�5�� �! 7,500.00 7,000.00 % 7,000.00

     ���@.��DF�5�ก� �-ก&.ก��9?61�9'�@3����� �;
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16,885.00 10,000.00 % 10,000.00

     ���@.��DF�5�ก� �-ก&.ก���-.�D������ 5,330.00 5,000.00 % 5,000.00

     ���@.��DF�5@��5&:;5+�'��ก3� 100,000.00 50,000.00 % 50,000.00

     ���@.��DF�5%$������A2����@�/� ����/�;A����1) 9,050.00 15,000.00 % 15,000.00

     ���@.��DF�5%&'5&:;AB��/� %$���������������
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35,150.00 21,000.00 % 21,000.00

     ���@.��DF�5	�)ก�.ก�����A$���&.ก2%ก��/� �	N�
�&�5���5��AD(G�0

557,630.00 600,000.00 % 600,000.00

     ���@.��DF�5�&./$�ก��ก$�%&'A2 ;	E2ก*+�����*+,�� 0.00 5,000.00 % 5,000.00

     ���@.��DF�5�&./$�ก���กC. (� A2 ;	E2ก*+ �����*+
,��

10,000.00 5,000.00 % 5,000.00

     ���	�&.�� � ! 38,136.00 20,000.00 % 20,000.00

     ���	�&.ก��=2'A&FF� 1,125,890.50 50,000.00 % 50,000.00

     ���	�&.=*�ก�)/$�=2'ก7����<+)(��.&;�&./��;B2 � 12,800.00 5,000.00 % 5,000.00

     ���	�&.=*�ก�)/$�=2'ก7����.&5�	�)%$�5&-
	�)3�3�

8,780.00 1,000.00 % 1,000.00

     ���	�&.=*�ก�)/$�=2'ก7����ก��/)�.�����67� 0.00 0.00 % 0.00

     ���	�&.=*�ก�)/$�=2'ก7����%��%�/�;.ก 139,300.00 200,000.00 % 200,000.00

     ���	�&.=*�ก�)/$�=2'ก7����ก��%&'�)�.��.%�'
�����54

5,800.00 5,000.00 % 5,000.00



���� : 1/1-&�/� 02�04 : 14/9/2560  09:58:23

141,100.00 161,600.00 0.00

89.00 110.00 0.00

407,724.20 752,041.00 0.00

548,913.20 913,751.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1,645,867.87 779,342.51 0.00

29,733,696.10 30,844,918.72 0.00

24,500,038.53 25,669,758.73 0.00

2,674,600.05 2,533,420.29 0.00

3,715,616.42 3,662,302.74 0.00

6,401,252.90 7,877,643.37 0.00

178,508.30 158,616.43 0.00

182,896.53 124,362.29 0.00

9,620,505.00 7,597,747.00 0.00

78,652,981.70 79,248,112.08

36,424,583.00 35,013,827.00 1.74

36,424,583.00 35,013,827.00

151,995,851.69 153,197,479.47�-�/Dก��-' 143,201,227.43           151 ,881,200.00 154,351,800.00

�-���-'�;2��D'��D�/& -K	 36,727,459.00             51 ,881,200.00 53,816,800.00

     �;2��D'��D�/& -K	 A$���&.'$���2�ก��5���$���%
����/� <+)G��ก2%B���9���+��ก/$�

36,727,459.00               51,881,200.00 % 53,816,800.00

��-'�;2��D'��D�/& -K	

�-���-'G�6�%&'A�� 73,601,780.15 69,650,000.00 69,650,000.00

     ������������%'/)�.���A2/�2<+)�252ก���5��
	�)�-+ก7����/� '2�

8,699,529.00 7,500,000.00 % 7,500,000.00

     ���G���+-;	895��+��� 256,681.63 150,000.00 % 150,000.00

     ���G���+-;<�� 131,191.93 100,000.00 % 100,000.00

     G�6�A��0A��25 4,458,584.37 5,800,000.00 % 5,800,000.00

     G�6�AD�� 3,277,893.15 3,200,000.00 % 3,200,000.00

     G�6��D�ก2%�O0�) 2,405,256.83 1,300,000.00 % 1,300,000.00

     G�6��*+����02 �5�� 0.�... %&'A�����K'�P 24,102,578.81 24,000,000.00 % 24,000,000.00

     G�6��*+����02 �5�� 0.�... ก$���'<=�P 28,965,468.12 26,000,000.00 % 26,000,000.00

     G�6�<+)�������������B��54<+)+���+� �� 1,304,596.31 1,600,000.00 % 1,600,000.00

��-'G�6�%&'A��

�-���-'���K'�%�ก/D� 0.00 1,000.00 1,000.00

     ���(��/�'5+�'/�&0�4A2� 0.00 1,000.00 % 1,000.00
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�-���-'���K'��.C'�5+C' 772,772.00 751,000.00 751,000.00

     ���K'��.C'�5+C'�� �! 531,538.00 200,000.00 % 200,000.00

     ����&.��;A$����<+)B�����กA�� 34.00 1,000.00 % 1,000.00

     ���(��<..<	+� 241,200.00 550,000.00 % 550,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 154,351,800   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 14,785,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 11,235,000 บาท
เพิมขึน 535,000.00 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 340,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 3,100,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 110,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 8,104,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 150,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 30,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่าน
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 6,748,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 30,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 80,000 บาท

เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 10,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 5,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จํานวน 5,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 600,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 21,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 7,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 4,543,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 2,500,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ดอกเบีย จํานวน 2,043,500 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,700,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 2,700,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 751,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 550,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 200,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 69,650,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,600,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 26,000,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 24,000,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,300,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 3,200,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,800,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 7,500,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 53,816,800 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 53,816,800 บาท

เพิมขึน จํานวน 1,935,600.00 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
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 2558 	
 2559

1,133,280.00 1,133,280.00 0 %

270,000.00 270,000.00 0 %

270,000.00 270,000.00 0 %

324,000.00 324,000.00 0 %

2,429,640.00 2,429,640.00 0 %

4,426,920.00 4,426,920.00

2,909,956.77 3,218,160.00 32.05 %

9,100.00 0.00 -100 %

109,200.00 121,800.00 47.62 %

219,210.00 240,780.00 3.95 %

0.00 0.00 0 %

814,569.35 739,427.00 23.65 %

133,900.00 103,160.00 -10.85 %

58,100.00 79,800.00 0 %

4,254,036.12 4,503,127.00

8,680,956.12 8,930,047.00

0.00 2,922,000.00 -100 %

11,625.00 17,062.50 -9.09 %

0.00 0.00 100 %

77,400.00 59,400.00 1.56 %����������� 85,200.00 64,000.00 65,000

��������	 !�"# 1,625.00 11,000.00 10,000

���$%�&'�ก� 	)*�+$*,���%ก�-.� ��ก� 7,140.00 0.00 30,000

���$%�&'�
���$%�&'�/0�	)*�+$* ��ก� %+��	1�	 !2���3&ก�
%,�3ก 	ก� %,4�-�'�%,5*6�

7,218,429.00 3,000,000.00 0

 -#,��"�.�ก 6,947,559.32 8,879,600.00 10,105,600

,�78���*�,��

�,*�%96�: 67,200.00 84,000.00 84,000

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 4,406,576.04 4,452,600.00 5,678,600

���$%�&'�@�+ก,��>��, 833,239.70 834,600.00 1,032,000

�,*��@*6#$��, :A%,@�+ก,��>��, 277,912.00 110,600.00 98,600

���>��,.0ก>��,	 !>8� 201,660.00 248,200.00 258,000

�,*��@*6#$��, :A%,.0ก>��,	 !>8� 0.00 0.00 0

�,*��@*6#$��, : A%,@�+ก,�� 10,500.00 5,000.00 0

�,*�	 !>8�$8�&���, 109,200.00 126,000.00 186,000

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

�,*��79%�@�+ก,�� 2,906,864.34 3,044,200.00 4,020,000

�,*����$%�&'�4#��*ก4B�%,�3ก 	ก� %,4�-�
'�%,5*6�

1,439,419.07 2,429,700.00 2,429,700

 -#�,*��79%� (<=��ก� �#9%,) 2,540,983.28 4,427,000.00 4,427,000

�,*����$%�&'�@*�CD���ก/ %,���ก 176,967.93 270,000.00 270,000
�,*����$%�&'��.A��"ก� /'�6	 EกD����ก�'C#�$ �
 ���ก%,�3ก� � *�� 4�-�$8��.

174,774.48 324,000.00 324,000

�,*��79%����ก/ %,���ก 572,853.87 1,133,300.00 1,133,300

�,*����$%�&'�	 !>8�$8�&���,���ก/ %,���ก 176,967.93 270,000.00 270,000

,��"�.�ก 

�,*��79%� (<=��ก� �#9%,)

&/�,��� *�� ,��'+6-F	

,��� *�� '+6-F	

 ��>���> *, 	 !#�Gก� 

	
 2557 	
 2560 �%7$��, (%) 	
 2561

%8��B%&ก.,    >+,�-+7 !�%,
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 ��,��	 !#�Gก�  ��>���
	 !>8�	
,�	 !#�G @.C. 2561

�'C��.$8��.�#9%,&ก.,
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60,445.00 81,500.00 0 %

0.00 0.00 0 %

149,470.00 3,079,962.50

863,075.27 1,166,013.55 0 %

70,050.00 74,435.00 98.73 %

0.00 259,400.00 32.74 %

0.00 55,364.00 0 %

0.00 233,125.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

56,737.20 0.00 0 %

212,100.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

290,180.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

50,650.00 87,915.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

81,582.00 93,980.30 18.2 %

1,624,374.47 1,970,232.85

368,531.50 620,918.50 0 %

2,781.60 43,880.70 0 %

30,759.00 22,319.00 0 %

13,556.70 0.00 0 %

18,350.00 33,700.00 -22.18 %

374,514.23 330,359.87 -3.75 %

8,424.20 6,021.00 -35.21 %

-+47"��9�%�@.*,&.!�.�%.96� 423,814.60 480,000.00 462,000

-+47"2HDG�&.!�/�&@ � 5,250.00 46,300.00 30,000

-+47"ก�%4 ��, 10,670.00 20,000.00 20,000

-+47"���@���!&.!A�4�, 35,390.00 51,400.00 40,000

-+47"FIIJ�&.!-*'�" 6,339.75 20,000.00 20,000

-+47",������,��� +- 30,736.00 40,000.00 40,000

���-+47"

-+47"48��+ก,�� 171,772.20 400,000.00 400,000

����8� ", +กD�&.!K�%#&K# 42,782.57 169,200.00 200,000

 -#���L��4%� 2,155,281.62 2,835,700.00 3,392,000

���L��>���L�ก� �.9%ก$+�,���ก�'C#�$ �/
4#��*ก4B��'C��.

651,227.75 0.00 0

2� ,ก� 	ก	J%,45��+�@ !#��กD+$ *�3 12,581.00 0.00 0

���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก 

0.00 0.00 0
���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

129,365.00 200,000.00 200,000

���L��>���L�ก� >��,�+ก� ���,�+กCEกD� 0.00 0.00 0

���L��>���L�ก� >��,�+ก� ���,�+กCEกD� 236,800.00 0.00 0

���L��>���$�#2� ,ก�  +��47M>@ !� #
-,C3C��"-,C3

0.00 0.00 300,000

���L��>���L�ก� >��,�+ก� ���, �+กCEกD� 0.00 0.00 0

���L��>���$�#2� ,ก� <Nก%� # �-#L>
	 !��+7FIIJ�

63,130.00 0.00 0
���L��>���$�#2� ,ก� @+O��C+ก�B�@A%,
@�+ก,���'C��.

283,550.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� �4 *#4 ��,ก� � ��� 0�$�#
 %�@�%�.-, C0��3@ !#����ก�'C��.$8��.

0.00 570,800.00 0
���L��>���$�#2� ,ก� <Nก%� # �-#L>
	 !��+7FIIJ�

0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� 4�,�4 *#ก� 	ก� %,
 !�%�	 !��P*	F$�%+�#�@ !#��กD+$ *�3

0.00 40,000.00 0
���L��>���2� ,ก� �4 *#4 ��,ก� � ��� 0�$�#
 %�@�% C0��3@ !#����ก�'C��.$8��.�#9%,

0.00 0.00 570,000

���L��>���2� ,ก� @+O��C+ก�B�@�"��.�ก 
A%,�'C��.$8��.�#9%,&ก.,

0.00 131,900.00 0
���L��>���2� ,ก� @+O��C+ก�B�@�"�.�ก 
A%,�'C��.$8��.�#9%,&ก.,

0.00 0.00 200,000

���L��>���2� ,ก� >��,�+ก� ���,�+กCEกD� 0.00 226,000.00 300,000
���L��>���2� ,ก� <Nก%� # �-#L>	 !��+7
FIIJ�

0.00 70,000.00 70,000

 ��>����ก�6�-ก+�ก�  +� %,&.!@*P�ก� 88,975.00 125,800.00 250,000
 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:

���L��4%�

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 646,870.30 1,302,000.00 1,302,000

�,*���-���.9%��� +กD�@����. 23,959.25 0.00 0

 -#���$%�&'� 7,427,138.25 3,275,000.00 305,000

�,*���-���.9%ก� CEกD��"$ 90,785.00 200,000.00 200,000
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76,690.00 12,040.00 -18.18 %

734.00 0.00 0 %

894,341.23 1,069,239.07

669,137.50 542,448.54 0 %

10,862.64 10,098.66 0 %

62,064.11 69,582.03 0 %

111,619.00 76,765.00 0 %

471,731.94 530,506.00 0 %

1,325,415.19 1,229,400.23

3,993,600.89 7,348,834.65

0.00 0.00 0 %

9,800.00 0.00 0 %

0.00 30,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 36,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 40,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 4,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

30,000.00 0.00 0 %

4,300.00 0.00 0 %

9,300.00 0.00 0 %���>+7K9�%�� 96%,48� %,FIIJ� A��7 800 VA 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,�%#@*-�$% 3 0.00 0.00 0
���>+7K9�%�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก Inkjet 
Printer

0.00 0.00 0

>+7K9�%�� 96%,#+.$*#*�7��2	 �>��$% 3 @ �%#
$*7$+�,

0.00 39,000.00 0

� "B+G]3�%#@*-�$% 3

�� 96%,#+.$*#��7��2	 �>��$% 3 0.00 0.00 0

>% +�B�@2	 �>��$% 3&��A�$+�, 0.00 0.00 0

� "B+G]32HDG�&.!�/�&@ �

ก.�%,5���B�@�*6, !��7*>*$%. 0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� $*7$+�,ก.�%,-,> 	^7 
(CCTV) L�%��� 48��+ก,���'C��.$8��.

0.00 531,000.00 0

�� 96%,�+�'Eก�4��, !���'�������� 0.00 0.00 0

� "B+G]3FIIJ�&.!-*'�"
���L��>���2� ,ก� $*7$+�,ก.�%,-,> 	^7 
(CCTV) (�"#��4� �� 5)

0.00 1,423,000.00 0

���>+7K9�% 5�  '"ก A��7 1 $+� 0.00 0.00 787,000

 5>+ก ���@ �%#@�-,A��, 0.00 0.00 0

2$a!-�,�%#@*-�$% 3@ �%#�ก��%�� 0.00 0.00 0

� "B+G]3���@���!&.!A�4�,

�� 96%,2' 4� 0.00 0.00 0

�� 96%,@*#@348���� !��7*>*$%. 0.00 0.00 0

�ก��%��48��+ก,��A��7ก.�, 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,4&ก�.���*�-#9% 0.00 0.00 0

���� "B+G]3

� "B+G]348��+ก,��

 -#,�78���*�,�� 11,033,988.29 8,419,400.00 5,940,000

,�.,'"�

���� *ก� 496%4� &.!2' �#���# 48,118.97 166,000.00 166,000

 -#���4�P� G0	2B� 713,575.87 1,136,000.00 1,136,000

���� *ก� 2' C+@'3 54,735.12 100,000.00 100,000

���� *ก� F	 DG��3 78,969.00 150,000.00 150,000

���FIIJ� 518,150.94 650,000.00 650,000

�����8�	 !	� �����8���7�. 13,601.84 70,000.00 70,000

 -#���-+47" 737,992.55 1,172,700.00 1,107,000

���4�P� G0	2B�

-+47"�%#@*-�$% 3 54,020.00 110,000.00 90,000

-+47"%96� 0.00 5,000.00 5,000
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

27,803.50 45,760.00 0 %

81,203.50 155,760.00

0.00 0.00 0 %

0.00 33,000.00 0 %

0.00 55,500.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 2,780.00 0 %

0.00 91,280.00

81,203.50 247,040.00

20,000.00 20,000.00 0 %

20,000.00 20,000.00

20,000.00 20,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

12,775,760.51 16,545,921.65

,��"�.�ก 

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

 -#,��� *�� '+6-F	 18,422,454.40 19,596,100.00 17,107,600

,��-�,&/�45*$*&.!-*��ก� 

 -#�,*�%"7��"� 0.00 0.00 0

 -#,��,*�%"7��"� 0.00 0.00 0

�,*�%"7��"�

�,*�%"7��"�ก*>ก� '�6�	1�4�P� G	 !2���3 0.00 0.00 0

 -#,� ��>���%96� 25,000.00 25,000.00 25,000

,��,*�%"7��"�

 ��>���%96� 25,000.00 25,000.00 25,000

 -# ��>���%96� 25,000.00 25,000.00 25,000

,� ��>���%96�

 ��>���%96�

 -#���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 368,600.00 50,000.00 50,000

 -#,�.,'"� 415,906.79 2,272,100.00 1,037,000

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 9,600.00 50,000.00 50,000

2� ,ก� ก�%4 ��,2 ,� 9%�>%7 5 �,� *�-G
%��� ,��	J%,ก+�b

0.00 0.00 0
2� ,ก� 	 +�	 ",'�4�$��4����*��!.%
�-�#� M-&.!� *�-G

0.00 0.00 0

>+7'8�	J���%ก�4��'�,&.!45��'�6 >8��-� c 
�"7

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,4*6,4�P� G0	2B�

���ก�%4 ��,4*6,4�P� G0	ก� 
>+7'8�	J���%ก45��'�6&.!�4��'�, (A�%�-�# 
d 7���)

0.00 0.00 0

%��� $��, :
2� ,ก� 	 +�	 ",'�4�%��� 48��+ก,��
�'C��.$8��.�#9%,&ก., (B���%ก)

359,000.00 0.00 0

 -#���� "B+G]3 47,306.79 2,222,100.00 987,000

���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

>+7K9�%�� 96%,48� %,FIIJ� A��7 800 VA 0.00 2,800.00 0

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",� "B+G]3 47,306.79 200,000.00 200,000

>+7K9�%�� 96%,�%#@*-�$% 348�� +�,��
	 !#-./.&��'�    1(>%B�@A��7F#���%�

0.00 22,000.00 0
>+7K9�%�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก @ �%#$*7$+�,
5+,�#Eก@*#@3

0.00 4,300.00 0

�� 96%,@*#@3��*7�.�K% 3/��*7 LED A�-78� 0.00 0.00 0

�� 96%,48� %,ก !&4FIIJ� 0.00 0.00 0

�� 96%,�%#@*-�$% 3 0.00 0.00 0
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1,770,775.35 1,819,227.72 34.94 %

0.00 0.00 0 %

0.00 27,000.00 16.42 %

500,918.00 544,200.00 5.62 %

33,936.00 36,000.00 5.88 %

2,305,629.35 2,426,427.72

2,305,629.35 2,426,427.72

0.00 0.00 100 %

95,400.00 77,850.00 8.33 %

14,740.00 3,740.00 20 %

0.00 0.00 0 %

110,140.00 81,590.00

207,097.00 227,383.50 -7.16 %

5,375.00 4,875.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 13,875.00 0 %

0.00 0.00 -9.09 %

11,375.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

65,463.00 23,880.00 0 %

17,484.25 2,086.50 0 %

306,794.25 272,100.00

76,892.00 156,091.80 44.33 %

42,799.15 30,548.50 0 %

0.00 7,803.00 0 %

0.00 1,155.60 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

7,506.00 1,050.00 0 %-+47"2HDG�&.!�/�&@ � 24,782.00 40,000.00 40,000

-+47"���@���!&.!A�4�, 2,800.00 0.00 10,000

-+47"��9�%�@.*,&.!�.�%.96� 27,538.98 0.00 3,600

-+47",������,��� +- 0.00 20,000.00 20,000

-+47"ก�%4 ��, 0.00 20,000.00 20,000

-+47"48��+ก,�� 96,367.95 242,500.00 350,000

-+47"FIIJ�&.!-*'�" 94,916.50 50,000.00 50,000

 -#���L��4%� 135,287.90 561,000.00 532,000

���-+47"

���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

5,670.00 70,000.00 70,000

����8� ", +กD�&.!K�%#&K# 41,255.90 70,000.00 70,000

���L��>���L�ก� >+7'8�&/�@+O��4�#	
&.!
&/�@+O��4�#	
�@*6#�$*#

0.00 0.00 0
���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก 

0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� 	 !���#>+7'8�&/�@+O��
�'C��.

0.00 22,000.00 20,000
���L��>���L�ก� >+7'8�A�%#0.48� ->@9��h��'8�
&/��"#��

61,915.00 0.00 0

����7L���-�#�4������ 9%���4*�F�#'7&'�
ก G�%"�+$*��$">�ก�'C��.

0.00 10,000.00 10,000
���L��>���2� ,ก� >+7'8�A�%#0.&/��"#��
&.!&/�@+O���'C��.$8��.�#9%,&ก.,

0.00 0.00 0

 ��>����ก�6�-ก+�ก�  +� %,&.!@*P�ก� 0.00 12,000.00 12,000
 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:

���L��4%�

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 26,447.00                    337,000.00 350,000

�,*���-���.9%��� +กD�@����. 0.00 0.00 0

 -#���$%�&'� 115,004.00 82,000.00 110,000

����������� 90,600.00 72,000.00 78,000

�,*���-���.9%ก� CEกD��"$ 24,404.00 10,000.00 12,000

���$%�&'�

���$%�&'�ก� 	)*�+$*,���%ก�-.� ��ก� 0.00 0.00 20,000

 -#,��"�.�ก 2,146,921.77 2,544,100.00 3,255,900

,�78���*�,��

�,*��@*6#$��, :A%,@�+ก,��>��, 151,438.00 34,000.00 36,000

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 2,146,921.77 2,544,100.00 3,255,900

�,*�	 !>8�$8�&���, 0.00 67,000.00 78,000

���$%�&'�@�+ก,��>��, 287,552.00 528,300.00 558,000

�,*��79%�@�+ก,�� 1,687,051.77 1,914,800.00 2,583,900

�,*��@*6#$��, : A%,@�+ก,�� 20,880.00 0.00 0
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40,140.06 29,721.44 -34.78 %

0.00 0.00 0 %

167,337.21 226,370.34

1,219.80 1,321.45 0 %

1,219.80 1,321.45

585,491.26 581,381.79

2,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

12,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 11,500.00 0 %

0.00 6,300.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

6,200.00 0.00 0 %

3,300.00 0.00 0 %

0.00 21,000.00 0 %

���>+7K9�%>%B�@&�� LCD � 9% LED A��7
F#���%�ก-�� 18.5 �*�-

0.00 0.00 0

�� 96%,�%#@*-�$% 32�a$�"aก 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,48� %,FIIJ� 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,48� %,FIIJ� A��7 800 VA 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,@*#@3��*7S�7�#Eก (INKJET 
Printer)

0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,@*#@3��*7�.�K% 3 0.00 0.00 0

� "B+G]3�%#@*-�$% 3

���>+7K9�%�� 96%,�%#@*-�$% 3 0.00 0.00 0

� "B+G]3,������,��� +-
>+7>��,'8�#���	 +�&4,ก+��0-�@ �%#%"	ก G3
&.!$*7$+�,

0.00 21,800.00 0

>+7K9�%�� 96%,#+.$*#��7��2	 �>��$% 3 >8��-� 1 
�� 96%,

0.00 35,000.00 0
>+7K9�%S�ก2	 �>��$% 3A��7F#���%�ก-�� 40 
�*�-

0.00 4,000.00 0

� "B+G]32HDG�&.!�/�&@ �
>+7K9�%ก.�%,5���B�@�*6,��*74!'�%�&4, 
Digital single lens reflex &���	.�6��

0.00 35,000.00 0

>+7K9�%$0���.Mก�กM��%ก4�  2 ��� ( ��ก� '�6 2) 0.00 0.00 0

$0�4�A�2' C+@'3 0.00 81,800.00 0

>+7K9�%�ก��%��48��+ก,�� 0.00 27,500.00 0

>+7K9�%$0���.Mก�กM��%ก4�  2 ��� ( ��ก� '�6 1) 0.00 0.00 0

���>+7K9�%2$a!48�� +�� *ก� 	 !���� 0.00 0.00 0

���>+7K9�%&/,F#� !&�,48�� +�>+7�*'  Cก� 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�+��F#�-�,A%,7����7��- 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�+��F#�-�,A%,4%,7��� 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�ก��%��48�� +�� *ก� 	 !���� 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,�>�!ก !7�D&.!�A���.�# 0.00 0.00 0

� "B+G]348��+ก,��

���>+7K9�%�ก��%��48��+ก,�� 0.00 0.00 0

,�.,'"�

���� "B+G]3

 -#���4�P� G0	2B� 1,219.80 1,500.00 1,500

 -#,�78���*�,�� 527,852.13 1,068,000.00 1,172,100

���4�P� G0	2B�

���� *ก� 2' C+@'3 1,219.80 1,500.00 1,500

-+47"%96� 0.00 5,000.00 5,000

 -#���-+47" 276,340.43 423,500.00 528,600

-+47"�%#@*-�$% 3 29,935.00 46,000.00 30,000
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0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 25,335.00 0 %

24,500.00 64,135.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

24,500.00 64,135.00

2,915,620.61 3,071,944.51

2,567,236.07 2,567,842.56 56.95 %

33,084.00 4,140.00 -100 %

0.00 13,500.00 233.33 %

688,440.00 587,870.63 3.82 %

86,940.00 49,027.00 -29.78 %

3,375,700.07 3,222,380.19

3,375,700.07 3,222,380.19

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

102,000.00 33,000.00 0 %

41,042.50 55,445.00 0 %

0.00 0.00 0 %

143,042.50 88,445.00

38,197.73 10,988.33 560 %

20,160.00 20,160.00 20 %

0.00 13,000.00 100 %���L��>���2� ,ก�  G ,�3	 !��+7��8�#+� 0.00 30,000.00 30,000

 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:���L��>���2� ,ก�  G ,�3��*r�-�&.!

4�,�4 *#ก� �8� !B�D�
0.00 25,000.00 30,000

���L��4%�

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 18,400.00 50,000.00 330,000

�,*���-���.9%��� +กD�@����. 0.00 0.00 0

 -#���$%�&'� 134,147.00 141,000.00 191,000

����������� 108,000.00 36,000.00 36,000

�,*���-���.9%ก� CEกD��"$ 26,147.00 55,000.00 55,000

���$%�&'�/0�	)*�+$* ��ก� %+��	1�	 !2���3&ก�
%,�3ก 	ก� %,4�-�'�%,5*6�

0.00 50,000.00 50,000

���$%�&'�ก� 	)*�+$*,���%ก�-.� ��ก� 0.00 0.00 50,000

,�78���*�,��

���$%�&'�

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 3,188,009.65 3,285,100.00 4,733,200

 -#,��"�.�ก 3,188,009.65 3,285,100.00 4,733,200

���$%�&'�@�+ก,��>��, 609,668.19 741,500.00 769,800

�,*��@*6#$��, :A%,@�+ก,��>��, 102,520.00 68,500.00 48,100

�,*��@*6#$��, : A%,@�+ก,�� 97,849.00 700.00 0

�,*�	 !>8�$8�&���, 0.00 18,000.00 60,000

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

�,*��79%�@�+ก,�� 2,377,972.46 2,456,400.00 3,855,300

,��� *�� ,���.+,

,��"�.�ก 

 -#,�.,'"� 19,218.27 358,900.00 100,000

 -#,��-�,&/�45*$*&.!-*��ก� 2,693,992.17 3,971,000.00 4,528,000

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 0.00 50,000.00 50,000

 -#���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 0.00 50,000.00 50,000

���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",� "B+G]3 19,218.27 50,000.00 50,000

 -#���� "B+G]3 19,218.27 308,900.00 50,000

>+7K9�%�� 96%,48� %,FIIJ�A��7 800 VA 0.00 11,200.00 0
>+7K9�%>%B�@&��LCD � 9%LED A��7F#�
��%�ก-�� 21.5 �*�-

0.00 4,000.00 0

>+7K9�%�� 96%,�%#@*-�$% 348�� +�,��
	 !#-./.&��'�  2(>%B�@A��7F#���%�

0.00 30,000.00 0
>+7K9�%�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก@ �%#$*7$+�,5+,
�#Eก@*#@3(ink Tank Printer)

0.00 8,600.00 0
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131,040.00 13,670.00 0 %

0.00 0.00 0 %

122,375.56 148,928.70 56.01 %

311,773.29 206,747.03

137,208.00 127,317.00 15.38 %

7,618.40 1,300.05 0 %

39,757.00 27,600.00 37.93 %

217,317.50 191,106.52 27.27 %

0.00 0.00 0 %

38,594.00 16,649.00 0 %

440,494.90 363,972.57

895,310.69 659,164.60

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

9,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

15,000.00 0.00 0 %

13,900.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

9,300.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

64,140.00 123,000.00 0 %

111,840.00 123,000.00

111,840.00 123,000.00 -#,�.,'"� 72,170.00 232,000.00 150,000

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",� "B+G]3 33,570.00 150,000.00 150,000

 -#���� "B+G]3 72,170.00 232,000.00 150,000

2� ,ก� >+7K9�%�� 96%,�%#@*-�$% 348�� +�
,��	 !#-./. &��'�6 s

0.00 22,000.00 0
2� ,ก� >+7K9�%�� 96%,�%#@*-�$% 348�� +�
,��	 !#-./. &��'�6 d

0.00 60,000.00 0

���>+7K9�%�� 96%,@*#@3��*7�.�K% 3 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,48� %,FI A��7 800 VA 0.00 0.00 0

���>�7K9�%�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก(Inkjet 
Printer)

8,600.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,�%#@*-�$% 3@ �%#%"	ก G3 30,000.00 0.00 0

���>+7K9�%.�%-+7 !�!�.�K% 3&��7*>*$%. 0.00 0.00 0

� "B+G]3�%#@*-�$% 3

� "B+G]348� ->

���>+7K9�%�� 96%,-+7 !�!�.�K% 37*>*$%. 0.00 0.00 0

� "B+G]3,������,��� +-

���>+7K9�%�� 96%,'8���8���M� 0.00 0.00 0

� "B+G]32HDG�&.!�/�&@ �

���>+7K9�%ก.�%,5���B�@�*6, !��7*>*$%. 0.00 0.00 0

���>+7K9�%$0���.Mก�กM��%ก4� &�� �,�.96%� 0.00 0.00 0

� "B+G]348��+ก,��

���>+7K9�%��a��$% 348�� +��8� !B�D� 0.00 0.00 0

,�.,'"�

���� "B+G]3

 -#���-+47" 450,496.43 464,000.00 566,000

 -#,�78���*�,�� 674,656.43 910,000.00 1,427,000

-+47"2HDG�&.!�/�&@ � 0.00 4,000.00 4,000

-+47"�%#@*-�$% 3 36,235.00 50,000.00 50,000

-+47"���@���!&.!A�4�, 0.00 58,000.00 80,000

-+47"��9�%�@.*,&.!�.�%.96� 321,773.68 220,000.00 280,000

-+47"48��+ก,�� 92,167.75 130,000.00 150,000

-+47"FIIJ�&.!-*'�" 320.00 2,000.00 2,000

 -#���L��4%� 90,013.00 305,000.00 670,000

���-+47"

2� ,ก� ���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� 
L� ��%�G�>+ก 

0.00 0.00 0

����8� ", +กD�&.!K�%#&K# 50,573.00 120,000.00 200,000

���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

21,040.00 80,000.00 80,000
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15,000.00 15,000.00 0 %

15,000.00 15,000.00

15,000.00 15,000.00

4,397,850.76 4,019,544.79

20,089,231.88 23,637,410.95

586,320.00 365,919.66 78.71 %

1,077,000.00 1,158,280.00 -3.6 %

0.00 0.00 0 %

2,358,101.61 2,472,388.36 6.81 %

350,924.13 352,495.48 -9.05 %

4,372,345.74 4,349,083.50

4,372,345.74 4,349,083.50

31,300.00 13,300.00 0 %

0.00 0.00 0 %

31,300.00 13,300.00

1,943.50 1,931.50 0 %

0.00 12,251.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

120,275.00 0.00 0 %

36,720.00 0.00 0 %

88,532.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

���L��>���L�ก� >+7$+�,>"7$ ->�@96%	J%,ก+�
&.!&ก�FA	tr��> �> ��-,�'Cก�.$��,:

102,928.00 0.00 0
���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก 

0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก�  �-#$ ->	J%,ก+�&.!	J%#
	 ��%��r�ก  #&.!�  �'�4�P� GB+�

0.00 0.00 0
���L��>���L�ก� >+7$+�,>"7$ ->�@96%	J%,ก+�
&.!&ก�FA	tr��> �> ��-,�'Cก�. $��, :

0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� <NกK�%#&/�	)*�+$*ก� L�
ก� 	J%,ก+�&.!�  �'�4�P� GB+�

0.00 50,000.00 50,000

���L��>���2� ,ก� �@*6#C+ก�B�@ %	@ . 129,460.00 100,000.00 100,000

���L��>���2� ,ก� $+�,>"7$ ->�@96%	J%,ก+�&.!
&ก�FA	tr��> �> ��-,�'Cก�.$��, :

0.00 79,400.00 0
���L��>���2� ,ก� $+�,>"7$ ->�@96%	J%,ก+�&.!
�  �'�4�P� GB+�L���-,�'Cก�.$��, :

0.00 0.00 100,000

 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:���L��>���2� ,ก� >+7$+�,>"7$ ->�@96%	J%,ก+�

��-,�'Cก�. $��, :
0.00 0.00 0

���L��4%�

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 3,070.00 7,000.00 7,000

�,*���-���.9%��� +กD�@����. 13,616.00 0.00 0

 -#���$%�&'� 80,216.00 45,000.00 45,000

���$%�&'�

�,*���-���.9%ก� CEกD��"$ 66,600.00 45,000.00 45,000

 -#,��"�.�ก 4,076,166.16 3,882,800.00 4,291,600

,�78���*�,��

�,*��@*6#$��, :A%,@�+ก,��>��, 734,351.00 322,700.00 293,500

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 4,076,166.16 3,882,800.00 4,291,600

�,*��@*6#$��, :A%,.0ก>��,	 !>8� 0.00 0.00 0

���$%�&'�@�+ก,��>��, 1,834,565.16 2,388,900.00 2,551,600

�,*��79%�@�+ก,�� 556,560.00 385,700.00 689,300

���>��,.0ก>��,	 !>8� 950,690.00 785,500.00 757,200

,��"�.�ก 

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

&/�,��ก�  +กD��-�#4,�B��L�

,��	J%,ก+�B+�<=��@.� 9%�&.! !,+�%+���B+�

 -#,��� *�� ,���.+, 3,949,836.08 4,442,100.00 6,325,200

 -#&/�,��� *�� ,��'+6-F	 25,066,282.65 28,009,200.00 27,960,800

 -#�,*�%"7��"� 15,000.00 15,000.00 15,000

 -#,��,*�%"7��"� 15,000.00 15,000.00 15,000

�,*�%"7��"�

�,*�%"7��"�%,�3ก 	ก� %,4�-�'�%,5*6� 15,000.00 15,000.00 15,000

,��,*�%"7��"�
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15,280.00 0.00 0 %

16,855.00 92,654.04 -18.92 %

279,605.50 106,836.54

15,925.00 14,296.00 0 %

0.00 6,917.55 6,900 %

7,575.00 9,746.00 9,900 %

12,724.00 0.00 14,900 %

8,351.00 25,166.40 -49.85 %

175,123.02 177,155.77 0 %

0.00 1,500.00 0 %

25,500.00 43,020.00 4,400 %

2,500.59 970.49 100 %

76,633.40 148,500.00 33.33 %

0.00 0.00 0 %

324,332.01 427,272.21

120,819.94 97,158.95 0 %

60,350.14 17,479.52 0 %

11,607.04 10,030.46 0 %

192,777.12 124,668.93

828,014.63 672,077.68

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 235,400.00 0 %

0.00 0.00 0 %

297,066.52 164,063.10 0 %����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",� "B+G]3 334,170.54 350,000.00 350,000

>+7K9�%�� 96%,�����#A��7F#���%�ก-�� 15 
& ,#��

0.00 0.00 0

>+7K9�%�#-ก7+��@.*, 0.00 0.00 0

>+7K9�%�� 96%,'8���8���M�&���-68�5+, 0.00 0.00 0

� "B+G]3�� 96%,7+��@.*,

>+7K9�%�.96%�2K���$3A��7 2 & ,#�� 0.00 0.00 0

� "B+G]3,������,��� +-

>+7K9�%2' C+@'348��+ก,�� 2' C+@'3%��.M%ก #�
>%B�@ &47,2�-3��% 3�A��

0.00 5,600.00 0

� "B+G]3ก� �กD$ 

� "B+G]348��+ก,��

>+7K9�%�ก��%��A%,@�+ก,��-*'�" 0.00 0.00 0

,�.,'"�

���� "B+G]3

 -#���4�P� G0	2B� 149,653.76 153,000.00 153,000

 -#,�78���*�,�� 1,031,894.05 1,015,400.00 1,101,000

�����8�	 !	� �����8���7�. 28,419.20 38,000.00 38,000

���� *ก� 2' C+@'3 11,808.95 15,000.00 15,000

���4�P� G0	2B�

���FIIJ� 109,425.61 100,000.00 100,000

-+47"%96� 0.00 0.00 0

 -#���-+47" 546,690.17 487,000.00 566,000

-+47"�%#@*-�$% 3 13,423.15 3,000.00 6,000

-+47"�� 96%,7+��@.*, 148,200.00 150,000.00 200,000

-+47"2HDG�&.!�/�&@ � 3,750.00 3,000.00 3,000

-+47"�� 96%,&$�,ก�� 49,600.00 1,000.00 45,000

-+47"���@���!&.!A�4�, 39,521.00 99,700.00 50,000

-+47"��9�%�@.*,&.!�.�%.96� 244,643.42 210,000.00 210,000

-+47",������,��� +- 9,634.00 100.00 10,000

-+47"ก�%4 ��, 19,800.00 100.00 15,000

-+47"48��+ก,�� 17,605.00 20,000.00 20,000

-+47"FIIJ�&.!-*'�" 513.60 100.00 7,000

 -#���L��4%� 255,334.12 330,400.00 337,000

���-+47"

���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

0.00 20,000.00 20,000

����8� ", +กD�&.!K�%#&K# 19,876.12 74,000.00 60,000
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297,066.52 399,463.10

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -40 %

0.00 0.00

297,066.52 399,463.10

5,497,426.89 5,420,624.28

5,497,426.89 5,420,624.28

14,361.29 0.00 71,463.64 %

0.00 0.00 0 %

1,693.54 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

16,054.83 0.00

16,054.83 0.00

1,693.54 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

1,693.54 0.00

1,106.00 963.00 0 %

0.00 0.00 0 %

3,440.00 3,900.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

2� ,ก� ,��-+��'C��. 0.00 0.00 0

2� ,ก� ,��-+�	^�#�� �� 0.00 0.00 0

2� ,ก� ,��-+� 12 4*,��#�� ��*�� 0.00 0.00 0

2� ,ก� ,��-+� 5 P+�-�#�� �� 0.00 0.00 0

���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก 

0.00 0.00 0
���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

6,800.00 20,000.00 20,000

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 1,391.00 15,000.00 15,000
 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:

 -#���$%�&'� 45,975.00 0.00 0

���L��4%�

����������� 42,000.00 0.00 0

�,*���-���.9%ก� CEกD��"$ 3,975.00 0.00 0

,�78���*�,��

���$%�&'�

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 579,857.90 1,100.00 847,200

 -#,��"�.�ก 579,857.90 1,100.00 847,200

���$%�&'�@�+ก,��>��, 45,660.00 0.00 0

�,*��@*6#$��, :A%,@�+ก,��>��, 7,500.00 0.00 0

�,*��@*6#$��, : A%,@�+ก,�� 15,630.00 0.00 0

�,*�	 !>8�$8�&���, 42,000.00 0.00 60,000

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

�,*��79%�@�+ก,�� 469,067.90 1,100.00 787,200

,��� *�� '+6-F	�ก�6�-ก+�ก� CEกD�

,��"�.�ก 

 -#&/�,��ก�  +กD��-�#4,�B��L� 6,012,552.75 5,303,800.00 5,772,600

&/�,��ก� CEกD�

 -#,�.,'"� 904,492.54 405,600.00 380,000

 -#,��	J%,ก+�B+�<=��@.� 9%�&.! !,+�%+���B+� 6,012,552.75 5,303,800.00 5,772,600

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 17,322.00 50,000.00 30,000

 -#���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 570,322.00 50,000.00 30,000

���ก�%4 ��,2� ,ก� ก�%4 ��,2� ,�.+,���."#
7�7IJ�%��� 	J%,ก+�&.!�  �'�4�P� GB+�

553,000.00 0.00 0

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

%��� $��, :

 -#���� "B+G]3 334,170.54 355,600.00 350,000



���� : 1/1-+�'�6@*#@3 : 14/9/2560  10:00:04

0.00 8,160.00 0 %

4,546.00 13,023.00

29,530.00 27,601.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

33,751.80 34,125.00 0 %

0.00 0.00 0 %

15,800.80 15,518.00 0 %

79,082.60 77,244.00

85,322.14 90,267.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 4,780.00 0 %

0.00 4,780.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 4,780.00

101,376.97 95,047.00

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

,�� !7+�ก�%�-+�� ���&.!	 !5#CEกD�

,��"�.�ก 

 -#,�.,'"� 0.00 50,000.00 50,000

 -#,��� *�� '+6-F	�ก�6�-ก+�ก� CEกD� 744,341.23 185,600.00 1,031,700

2� ,ก� $ก&$�,@ �%#%"	ก G34"AC�.�
����-��2.ก �%��#9%,&ก.,

0.00 0.00 0

 -#���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 0.00 0.00 0

%��� $��, :
2� ,ก� ก�%4 ��,.��F#�@9���'��#�ก !7+�
@ �%#�+�F7 �4..'�,AE��� *�-G%��� ����

0.00 0.00 0

 -#���� "B+G]3 0.00 50,000.00 50,000

���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

�� 96%,48� %,FI A��7 750VA 0.00 0.00 0

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",� "B+G]3 0.00 50,000.00 50,000

�� 96%,�%#@*-�$% 3@ �%#%"	ก G3 0.00 0.00 0

�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก(INKJET Printer) 0.00 0.00 0

>+7K9�%�� 96%,7�$ �F'� >8��-� 11  ��ก� 0.00 0.00 0

� "B+G]3�%#@*-�$% 3

2� ,ก� >+7K9�%-+47"� "B+G]3&.!496%-�7�'+C�3
>+7�*'  Cก� 4"AC�.�����-��2.ก �%��#9%,

0.00 0.00 0

� "B+G]37�$ �&.!��)C*.	u

���>+7K9�%#���+6,#�@�+ก@*,(#���+6,%+..%�73) 0.00 0.00 0

� "B+G]3ก� CEกD�

���� "B+G]3

� "B+G]348��+ก,��

 -#,�78���*�,�� 164,483.33 134,500.00 134,500

,�.,'"�

-+47"�%#@*-�$% 3 8,675.38 10,000.00 10,000

 -#���-+47" 105,686.38 89,500.00 89,500

-+47"��9�%�@.*,&.!�.�%.96� 49,000.00 41,500.00 41,500

-+47"2HDG�&.!�/�&@ � 3,000.00 3,000.00 3,000

-+47",������,��� +- 2,910.00 0.00 0

-+47"���@���!&.!A�4�, 13,200.00 5,000.00 5,000

���-+47"

-+47"48��+ก,�� 28,901.00 30,000.00 30,000

����8� ", +กD�&.!K�%#&K# 4,630.95 10,000.00 10,000

 -#���L��4%� 12,821.95 45,000.00 45,000
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608,260.00 796,303.53 1.4 %

0.00 0.00 0 %

84,700.00 91,812.90 -38.46 %

1,236,804.13 1,414,798.00 2.69 %

45,732.00 61,970.00 0 %

67,200.00 67,200.00 0 %

2,042,696.13 2,432,084.43

2,042,696.13 2,432,084.43

2,211.01 269,014.00 0 %

0.00 0.00 0 %

12,600.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

797,160.00 1,499,885.00 -23.66 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

76,060.00 56,276.00 -36.84 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

5,938.50 18,909.36 0 %

893,969.51 1,844,084.36

49,664.00 49,989.00 0 %

0.00 4,927.35 -94.12 %

29,560.00 30,000.00 0 %

5,411,248.08 5,605,296.40 4.86 %

0.00 0.00 0 %

0.00 6,564.45 -28.57 %

���%��� ก.�,-+��7Mก�+ก� ��� 0.00 0.00 0

-+47"ก�%4 ��, 11,867.37 28,000.00 20,000

-+47",������,��� +- 30,000.00 30,000.00 30,000

���%��� �4 *# (�#) 5,012,592.68 5,958,900.00 6,248,800

-+47"48��+ก,�� 167,289.00 50,000.00 50,000

-+47"FIIJ�&.!-*'�" 9,689.92 170,000.00 10,000

 -#���L��4%� 726,758.00 2,272,900.00 2,089,600

���-+47"

2� ,ก� 4�+�4�"����L��>���ก� � *�� 
45��CEกD�

0.00 0.00 0

����8� ", +กD�&.!K�%#&K# 0.00 10,000.00 10,000

2� ,ก� 4�,�4 *#'+กD!&.!@+O��C+ก�B�@
ก� � ���ก� 4%�A%,�7Mก/���-��L��A$

2,880.00 0.00 0

2� ,ก� 4�,�4 *# +กก� %��� 0.00 0.00 0

2� ,ก� @+O��� 0&.!�"�.�ก '�,ก� CEกD� 0.00 0.00 0
2� ,ก� @+O���-�# 0�&.!'+กD!'�6>8��	1�
$�#�.+ก40$ 

0.00 0.00 0

2� ,ก� >+7'8��.+ก40$  !7+�	h#-+� 
	 !5#CEกD�

15,680.00 0.00 0

2� ,ก� 	h#�*�'C/0�	ก� %,�+ก� ��� 0.00 0.00 0

���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก 

0.00 0.00 0
���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

54,704.00 95,000.00 60,000

���L��>���2� ,ก� 4�+�4�"����L��>���ก� 
� *�� 45��CEกD�

632,600.00 2,147,900.00 1,639,600
���L��>���2� ,ก� �4 *#C+ก�B�@7���
B�D�$��,	 !�'C�@96%�$ ��#�-�#@ �%#40�

0.00 0.00 360,000

���L��>���2� ,ก�  G ,�3�@96%	J%,ก+����4@
$*7L�45��CEกD�

0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� -+�F�-�� 0 3,150.00 0.00 0

 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:���L��>���2� ,ก� 	h#�*�'C/0�	ก� %,

�+ก� ���
16,781.00 0.00 0

���L��4%�

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 963.00 20,000.00 20,000

 -#,��"�.�ก 1,814,165.00 3,499,700.00 3,523,800

,�78���*�,��

�,*�%96�: 67,200.00 67,200.00 67,200

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 1,814,165.00 3,499,700.00 3,523,800

���$%�&'�@�+ก,��>��, 727,808.00 1,600,500.00 1,643,500

�,*��@*6#$��, :A%,@�+ก,��>��, 447,712.00 72,000.00 72,000

�,*��@*6#$��, : A%,@�+ก,�� 1,500.00 0.00 0

�,*�-*'�h��! 67,200.00 109,200.00 67,200

�,*��79%�@�+ก,�� 502,745.00 1,650,800.00 1,673,900
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0.00 10,940.00 100 %

5,000.00 5,000.00 0 %

2,350.00 4,030.00 0 %

0.00 7,500.00 100 %

11,350.50 9,819.53 0 %

24,200.00 13,456.00 0 %

5,533,372.58 5,747,522.73

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

6,427,342.09 7,591,607.09

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

4,290.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

66,000.00 0.00 0 %

29,940.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

9,980.00 0.00 0 %

26,900.00 0.00 0 %

21,000.00 0.00 0 %

9,900.00 0.00 0 %

8,850.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

58,000.00 0.00 0 %

0.00 15,000.00 0 %

0.00 180,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %>+7K9�%�� 96%,	 +�%�ก�C&��&�ก4�-� ��*7
&A-� #� !��I%ก%�ก�C A��7 36,000 

0.00 47,000.00 0

>+7>��,'8�ก !7��F-'3�% 37 @ �%#�% 37�+�
%�%�

0.00 76,000.00 0

>+7>��,'8�/��#���@ �%#%"	ก G3&.!$*7$+�, 0.00 94,500.00 0

�� 96%,��.9%��+$ 0.00 0.00 0

�� 96%,	 +�%�ก�C 0.00 0.00 0

���>+7K9�%2$a!&.!�ก��%�� 0.00 0.00 0

���>+7K9�%@+7.#2�> @ �%#$*7$+�, 0.00 0.00 0

���>+7K9�%2$a! �ก��%�� 48�� +�� 0 0.00 0.00 0

���>+7K9�%2$a! �ก��%�� 48�� +��%#@*-�$% 3 0.00 0.00 0

���>+7K9�%2$a! �ก��%�� 2 ,%��� 0.00 0.00 0

���>+7K9�%2$a! �ก��%�� 48�� +�� 0 0.00 0.00 0

���>+7K9�%$0��กM��%ก4� 0.00 0.00 0

���>+7K9�%$0���.Mก�กM��%ก4�  2 ��� 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�+��-�,��+,49% 0.00 0.00 0

���>+7K9�%$0��กM�A%,L��A%,�+ก� ��� 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,2' 4� 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,	 +�%�ก�C 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,�>�!ก !7�D&.!�A���.�# 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,707<"=� 0.00 0.00 0

� "B+G]348��+ก,��

���>+7K9�%ก !7��F-'3�% 37&#���.Mก 2 ���� 0.00 0.00 0

,�.,'"�

���� "B+G]3

 -#���4�P� G0	2B� 4,291.52 0.00 0

 -#,�78���*�,�� 6,090,528.93 8,579,800.00 8,548,400

���� *ก� 2' C+@'3 462.30 0.00 0

���� *ก� 496%4� &.!2' �#���# 3,829.22 0.00 0

 -#���-+47" 5,359,479.41 6,306,900.00 6,458,800

���4�P� G0	2B�

-+47"�%#@*-�$% 3 15,639.99 10,000.00 10,000

-+47"ก� CEกD� 87,975.45 50,000.00 50,000

-+47"2HDG�&.!�/�&@ � 5,000.00 5,000.00 5,000

-+47"ก�v� 9,685.00 0.00 10,000

-+47"-*'��C�4$ 3� 9%ก� &@'�3 0.00 0.00 20,000

-+47"ก� �กD$ 9,740.00 5,000.00 5,000
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0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 20,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 25,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 21,000.00 0 %

0.00 37,200.00 0 %

0.00 25,000.00 0 %

0.00 48,000.00 0 %

0.00 6,000.00 0 %

77,400.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 28,000.00 0 %

0.00 11,000.00 0 %

14,950.00 0.00 0 %

5,970.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

���>+7K9�%�� 96%,�.�� DVD 0.00 0.00 0

���$*7$+�, !��ก !>���4��,B��L�2 ,� ��� 0.00 0.00 0

� "B+G]3FIIJ�&.!-*'�"
���>+7K9�%�� 96%,��-�4%�@ �%#.8�2@,&.!F#.3
&��@ก@�

0.00 0.00 0

� "B+G]3ก� �กD$ 

�� 96%,40���8� 0.00 0.00 0

>+7K9�%2$a! �ก��%�  48�� +��+ก� ��� >8��-� 30 
�"7 ('8�>�กF#�)

0.00 48,000.00 0

2$a!�ก��%��48�� +��+ก� ��� 0.00 0.00 0

���>+7K9�%2$a! �ก��%�� 48�� +��+ก� ��� 0.00 0.00 0
>+7K9�%2$a! �ก��%�� �+ก� ���%�"��.'8�>�กF#�
��,@� �

0.00 80,000.00 0

�% 37	 !��4+#@+�P3 0.00 0.00 0

� "B+G]3ก� CEกD�

2$a!#���*�%�%�@ �%#�ก��%�� 0.00 0.00 0

2$a!����A�- 0.00 0.00 0

2$a! �ก��%�� 48�� +�� 0 0.00 0.00 0

2$a!�ก��%��48�� +��%#@*-�$% 3 0.00 0.00 0

$0��กM��%ก4�  2 ��� 0.00 0.00 0

$0���.Mก�กM��%ก4� 0.00 0.00 0

�+��-�, %,�'�� 0.00 0.00 0

�+��-�,��+,49%��.Mก'+�,�"7 0.00 0.00 0

>+7K9�%@+7.#2�> 25,300.00 0.00 0
>+7K9�%@+7.#2�>  A��7F#���%�ก-�� 16 �*�- 
@ �%#$*7$+�,

0.00 66,000.00 0

>+7K9�%2$a!����A�->8��-� 20 �"7 0.00 40,000.00 0

>+7K9�%2$a!�#0��0�� �"7 9 0.00 0.00 0

>+7K9�%2$a! �ก��%�� ��%,	 !�"# 190,000.00 0.00 0

>+7K9�%2$a!r�6	"=�' ,4�6��.�6�# '8�>�กF#���,@� � 0.00 58,000.00 0

>+7K9�%2$a! �ก��%�� 48�� +�� 0 137,500.00 0.00 0

>+7K9�%2$a! �ก��%�� 48�� +�� 0 >8��-� 2 �"7 0.00 14,000.00 0

>+7K9�%$0���.Mก�กM��%ก4�  2 ���  >8��-� 4 �"7 0.00 22,000.00 0

>+7K9�%2$a! �ก��%�� 2 ,%��� 667,500.00 0.00 0

>+7K9�%$0��กM�A%,L���7Mก�+ก� ��� 445,000.00 0.00 0

>+7K9�%$0��กM��%ก4� ����.96%� 150,000.00 0.00 0

>+7K9�%�+��-�, %,�'��  >8��-� 6 �"7 0.00 24,000.00 0

>+7K9�%�"7 +�&Aก 0.00 0.00 0

>+7K9�%�� 96%,	 +�%�ก�C&��&�ก4�-� @ �%#
$*7$+�,

0.00 81,800.00 0
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0.00 0.00 0 %

44,970.00 0.00 0 %

0.00 18,000.00 0 %

45,000.00 0.00 0 %

0.00 13,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

15,166.67 0.00 0 %

4,300.00 0.00 0 %

1,666.64 0.00 0 %

0.00 160,000.00 0 %

0.00 17,000.00 0 %

0.00 32,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

444,283.31 656,200.00

0.00 0.00 -100 %

180,900.00 0.00 0 %

1,306,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %2� ,ก� ก�%4 ��, +�-�.+,2 ,� ���%�0��#9%,&ก
.,-*'��

0.00 975,000.00 0

���ก�%4 ��,4*6,4�P� G0	2B�

2� ,ก� 	 +�	 ",@9����%,� ���2 ,� ���%�0�
�#9%,&ก.,-*'��

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,4*6,4�P� G0	ก� 

���	0ก !��9�%,%��� � ���2 ,� ���%�0��#9%,&ก
.,-*'��

0.00 1,031,000.00 0
2� ,ก� $*7$+�,&/,2K.���K..3(@.+,,��
&4,%�'*$�3)2 ,� ���%�0��#9%,&ก.,-*'��

0.00 0.00 0

���>+7'8� �, +���8�<������%��� 2 ,� ���
%�0��#9%,&ก.,-*'��

279,900.00 0.00 0
���$*7$+�,��.Mก7+7%��� 2 ,� ���%�0��#9%,&ก
.,-*'��

0.00 0.00 550,000

���ก�%4 ��,$ก&$�,��%,�ก�� $*�C 2 ,� ���%�0�
�#9%,&ก.,-*'��

0.00 0.00 0
���ก�%4 ��,�.+,��'�,�7*�5��2 ,� ���%�0�
�#9%,&ก.,-*'�� A��7F#���%�ก-�� 3x90 

0.00 0.00 0

2� ,ก� 5#7*�@9��'�6 !�-��,%��� � ���
%,�3ก� � *�� 4�-�>+,�-+7 !�%,ก+�%��� 

0.00 382,000.00 0

%��� $��, :

���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

���5#7*�

>+7�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก@ �%#$*7$+�,5+,
�#Eก@*#@3 >8��-� 1 �� 96%,

0.00 4,300.00 0

 -#���� "B+G]3 1,636,200.00 1,175,600.00 0

�� 96%,@*#@3 Multifunction ��*7�.�K% 3/��*7
 LED 4�

0.00 0.00 0

�� 96%,48� %,FI 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,48� %,FI A��7 800 VA 0.00 0.00 0

�� 96%,�%#@*-�$% 3@ �%#%"	ก G3 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,�%#@*-�$% 3@ �%#%"	ก G3 0.00 0.00 0
���>+7K9�%�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก (INKJET 
Printer)

0.00 0.00 0

>+7K9�%2$a!�'��*.�'��*4 9,400.00 0.00 0

� "B+G]3�%#@*-�$% 3

� "B+G]3ก�v�

2� ,ก� >+7K9�%%"	ก G34��#�7Mก�.�� 0.00 520,000.00 0

>+7K9�%�� 96%,ก %,��8� 11,500.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,ก %,��8� 0.00 0.00 0

�� 96%,$+7�r�� 0.00 0.00 0

�$��,	h#@����.��9�%,$�� 0.00 0.00 0

� "B+G]3,������,��� +-

���>+7K9�%2' '+C�3 &%. %� 7� (LEF TV) A��7
F#���%�ก-�� 40 �*�-

0.00 0.00 0

� "B+G]3-*'��C�4$ 3� 9%ก� &@'�3

���$*7$+�, !���� 96%,�4��,B��L���%,	 !�"#
@ �%#�'	�+�'Eก�4��,

0.00 0.00 0

� "B+G]32HDG�&.!�/�&@ �
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51,500.00 0.00 0 %

1,900,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

3,438,400.00 0.00

3,882,683.31 656,200.00

11,870,320.00 12,103,000.00 -3.61 %

11,870,320.00 12,103,000.00

11,870,320.00 12,103,000.00

24,223,041.53 22,782,891.52

24,324,418.50 22,877,938.52

837,540.00 627,014.82 66.49 %

11,880.00 0.00 0 %

42,000.00 23,661.00 233.33 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

891,420.00 650,675.82

891,420.00 650,675.82

42,000.00 10,161.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

42,000.00 10,161.00

1,979.50 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก 

0.00 0.00 0

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 0.00 5,000.00 5,000
 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:

 -#���$%�&'� 49,331.00 14,000.00 0

���L��4%�

�,*���-���.9%ก� CEกD��"$ 7,043.00 10,000.00 0

�,*���-���.9%��� +กD�@����. 288.00 0.00 0

���$%�&'�

����������� 42,000.00 4,000.00 0

 -#,��"�.�ก 874,065.00 856,300.00 1,029,500

,�78���*�,��

�,*��@*6#$��, :A%,@�+ก,��>��, 0.00 0.00 0

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 874,065.00 856,300.00 1,029,500

�,*�	 !>8�$8�&���, 42,000.00 18,000.00 60,000

���$%�&'�@�+ก,��>��, 0.00 0.00 0

�,*��79%�@�+ก,�� 816,090.00 838,300.00 969,500

�,*��@*6#$��, : A%,@�+ก,�� 15,975.00 0.00 0

,��"�.�ก 

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

&/�,��4�P� G4"A

,��� *�� '+6-F	�ก�6�-ก+�4�P� G4"A

 -#,�� !7+�ก�%�-+�� ���&.!	 !5#CEกD� 21,788,793.93 28,595,100.00 25,114,200

 -#&/�,��ก� CEกD� 22,533,135.16 28,780,700.00 26,145,900

 -#�,*�%"7��"� 11,968,000.00 12,752,000.00 12,292,000

 -#,��,*�%"7��"� 11,968,000.00 12,752,000.00 12,292,000

�,*�%"7��"�

�,*�%"7��"�4�-� ��ก� 11,968,000.00 12,752,000.00 12,292,000

 -#,�.,'"� 1,916,100.00 3,784,600.00 750,000

,��,*�%"7��"�

���L��>���L�ก� 	 +�	 ",/K�%#&K#%��� 
� ���&.!%��� 	 !ก%�

0.00 200,000.00 200,000

 -#���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 279,900.00 2,588,000.00 750,000

2� ,ก� 	 +�	 ",B0#*'+C�3 %�%��� � ���
2 ,� ���%�0��#9%,&ก.,-*'��

0.00 0.00 0

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

���>+7>��,'8�	J��&�!�8�2 ,� ��� 0.00 0.00 0
���	 +�	 ",B0#*'+C�3@ �%# !�� !�����8�
2 ,� ���%�0��#9%,&ก.,-*'��

0.00 0.00 0
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8,215.00 2,290.00 -33.33 %

5,848.50 19,698.31 -66.67 %

16,043.00 21,988.31

34,785.00 33,144.00 -36.36 %

19,463.78 27,648.89 -53.85 %

54,248.78 60,792.89

2,399.94 0.00 0 %

2,399.94 0.00

114,691.72 92,942.20

3,000.00 0.00 0 %

2,700.00 0.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %

0.00 3,000.00 0 %

0.00 9,000.00 0 %

3,100.00 0.00 0 %

0.00 29,000.00 0 %

0.00 12,000.00 0 %

0.00 4,300.00 0 %

0.00 3,200.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

8,800.00 80,500.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

8,800.00 80,500.00

1,014,911.72 824,118.02 -#,��� *�� '+6-F	�ก�6�-ก+�4�P� G4"A 991,799.92 1,085,300.00 1,129,500

,��� *ก� 4�P� G4"A&.!,��4�P� G4"A%96�

 -#���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 0.00 0.00 0

 -#,�.,'"� 0.00 30,000.00 0

%��� $��, :

2� ,ก� >��,��#�>+7'8�$0��กM��%ก4� 0.00 0.00 0

 -#���� "B+G]3 0.00 30,000.00 0

���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

�� 96%,48� %,FI A��7 800 VA 0.00 0.00 0
2� ,ก� >+7K9�%�� 96%,�%#@*-�$% 348�� +�
	 !#-./. &��'�6 2

0.00 30,000.00 0

�� 96%,@*#@3��*7�.�K% 3 ��*7 LED 4� &�� 
network

0.00 0.00 0

�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก (Inkjet printer) 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,48� %,FI 0.00 0.00 0
�� 96%,�%#@*-�$% 348�� +�,��	 !#-./. 
&��'�6 2

0.00 0.00 0

2' '+C�3 LED TV A��7 32 �*�- 0.00 0.00 0

� "B+G]3�%#@*-�$% 3

2$a!48�� +��%#@*-�$% 3 0.00 0.00 0

� "B+G]32HDG�&.!�/�&@ �

���>+7K9�%@+7.#$+�,@9�� 0.00 0.00 0

�+��-�,A%, A��7 5 �+�� 0.00 0.00 0

� "B+G]348��+ก,��

���>+7K9�%2' C+@'3B��L� 0.00 0.00 0

,�.,'"�

���� "B+G]3

 -#���4�P� G0	2B� 1,768.72 0.00 0

 -#,�78���*�,�� 117,734.92 199,000.00 100,000

���4�P� G0	2B�

���� *ก� 2' C+@'3 1,768.72 0.00 0

-+47"�%#@*-�$% 3 14,060.00 65,000.00 30,000

 -#���-+47" 46,555.20 120,000.00 65,000

���-+47"

-+47"48��+ก,�� 32,495.20 55,000.00 35,000

����8� ", +กD�&.!K�%#&K# 0.00 30,000.00 10,000

 -#���L��4%� 20,080.00 65,000.00 35,000

���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

20,080.00 30,000.00 20,000



���� : 1/1-+�'�6@*#@3 : 14/9/2560  10:00:04

611,431.61 667,653.53 5 %

0.00 0.00 0 %

190,800.00 214,840.00 4.01 %

0.00 0.00 0 %

802,231.61 882,493.53

802,231.61 882,493.53

0.00 0.00 -30 %

0.00 0.00 237.84 %

0.00 0.00

61,139.49 71,929.49 10.64 %

0.00 36,600.00 0 %

0.00 0.00 0 %

124,790.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 8,305.00 0 %

7,980.00 25,340.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

29,910.00 29,710.00 -100 %

9,000.00 0.00 0 %

22,727.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

45,657.00 0.00 0 %

0.00 0.00 73.91 %

0.00 65,600.00 0 %

301,203.49 237,484.49

9,770.00 16,940.00 -71.05 %

0.00 9,087.51 0 %-+47"FIIJ�&.!-*'�" 0.00 15,000.00 15,000

���-+47"

-+47"48��+ก,�� 16,648.70 19,000.00 5,500

2� ,ก� 	J%,ก+�&.!�-��"#2 �@*D4"�+A��� 0.00 0.00 0

 -#���L��4%� 593,372.00 598,000.00 568,000

���L��>���L�2� ,ก� %�" +กD3&#���8�	 !&4 50,392.00 0.00 0
���L��>���L�2� ,ก� %��� 4!%�7  4��$*
% �%� Clean Food Good Taste

0.00 80,000.00 80,000

���L��>���L�2� ,ก�  G ,�3�-��"#2 �@*D
4"�+A���

139,990.00 0.00 0
���L��>���L�2� ,ก�  G ,�3 +กD�4B�@
B0#*%�ก�C�@96%�#9%,&ก.,���%�0�

200,000.00 0.00 0

���L��>���L�2� ,ก� $.�74��A��- 31,350.00 0.00 0
���L��>���L�2� ,ก�  G ,�3ก� 	J%,ก+���
�4@$*7

0.00 0.00 0

���L��>���L�2� ,ก� �"�#� %,/0�� *2B�7���
%��� 	.%7B+� �"#��L4�L>4"AB�@

0.00 60,000.00 0
���L��>���L�2� ,ก� $ ->$*7$�# !��ก� 
>+7ก� 4*6,&-7.�%# ISO 14001

57,020.00 30,000.00 0

���L��>���2� ,ก� %�" +กD3&#���8�	 !&4 0.00 90,000.00 90,000
���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

55,200.00 30,000.00 20,000

���L��>���2� ,ก�  G ,�3 +กD�4B�@
B0#*%�ก�C�@96%�#9%,&ก.,���%�0�

0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก�  �-#L>%�" +กD34*6,&-7.�%# 0.00 0.00 50,000

���L��>���2� ,ก� $.�74��A��- 0.00 50,000.00 50,000
���L��>���2� ,ก� 	J%,ก+�&.!�-��"#2 �@*D
4"�+A���

0.00 70,000.00 70,000

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 59,420.00 188,000.00 208,000
 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:

 -#���$%�&'� 0.00 17,400.00 32,000

���L��4%�

���$%�&'�ก� 	)*�+$*,���%ก�-.� ��ก� 0.00 10,000.00 7,000

�,*���-���.9%ก� CEกD��"$ 0.00 7,400.00 25,000

,�78���*�,��

���$%�&'�

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 789,090.00 968,700.00 1,015,000

 -#,��"�.�ก 789,090.00 968,700.00 1,015,000

���$%�&'�@�+ก,��>��, 112,080.00 216,900.00 225,600

�,*��@*6#$��, :A%,@�+ก,��>��, 76,920.00 0.00 0

�,*��79%�@�+ก,�� 558,630.00 751,800.00 789,400

�,*��@*6#$��, : A%,@�+ก,�� 41,460.00 0.00 0

,��"�.�ก 

�,*��79%� (<=��	 !>8�)
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10,000.00 8,670.00 0 %

0.00 0.00 0 %

19,770.00 34,697.51

9,140.31 178,433.14 30.43 %

22,440.04 22,200.36 42.86 %

31,580.35 200,633.50

352,553.84 472,815.50

39,000.00 0.00 0 %

39,000.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

1,800,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

1,800,000.00 0.00

1,839,000.00 0.00

0.00 400,000.00 0 %

0.00 400,000.00

0.00 400,000.00

2,993,785.45 1,755,309.03

425,940.00 476,500.00 145.31 %

18,000.00 18,000.00 0 %

42,000.00 42,000.00 0 %

198,630.00 207,740.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

���>��,.0ก>��,	 !>8� 162,420.00 214,600.00 0

�,*��@*6#$��, :A%,.0ก>��,	 !>8� 0.00 0.00 0

�,*��@*6#$��, : A%,@�+ก,�� 18,000.00 18,000.00 18,000

�,*�	 !>8�$8�&���, 42,000.00 42,000.00 42,000

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

�,*��79%�@�+ก,�� 406,020.00 490,800.00 1,204,000

,��C0��3� *ก� 4�P� G4"A

,��"�.�ก 

 -#,��,*�%"7��"� 0.00 400,000.00 400,000

 -#,��� *ก� 4�P� G4"A&.!,��4�P� G4"A%96� 1,428,243.95 5,437,100.00 2,455,500

�,*�%"7��"�4�-� ��ก� 0.00 400,000.00 400,000

 -#�,*�%"7��"� 0.00 400,000.00 400,000

,��,*�%"7��"�

�,*�%"7��"�

 -#���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 0.00 3,134,000.00 50,000

 -#,�.,'"� 0.00 3,134,000.00 50,000

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 0.00 50,000.00 50,000

���L��>���L�2� ,ก� ก�%4 ��,$.�7�'C��. 1 0.00 3,084,000.00 0
���L��>���L�2� ,ก� ก�%4 ��,	 +�	 ",$.�7
�'C��. 1

0.00 0.00 0

���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

%��� $��, :

���>+7K9�%�� 96%,A����4��, @ �%#%"	ก G3 0.00 0.00 0

 -#���� "B+G]3 0.00 0.00 0

���� "B+G]3

� "B+G]3FIIJ�&.!-*'�"

 -#,�78���*�,�� 639,153.95 934,400.00 990,500

,�.,'"�

�����8�	 !	� �����8���7�. 20,950.60 35,000.00 50,000

 -#���4�P� G0	2B� 25,077.95 265,000.00 350,000

���4�P� G0	2B�

���FIIJ� 4,127.35 230,000.00 300,000

-+47"-*'��C�4$ 3� 9%ก� &@'�3 0.00 10,000.00 10,000

 -#���-+47" 20,704.00 54,000.00 40,500

-+47",������,��� +- 4,055.30 10,000.00 10,000
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664,560.00 439,918.06 2.34 %

60,000.00 26,806.00 0 %

1,409,130.00 1,210,964.06

1,409,130.00 1,210,964.06

0.00 0.00 81.82 %

0.00 0.00 525 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 3,210.00 -50 %

0.00 0.00 0 %

7,340.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

147,550.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

5,870.00 19,980.00 0 %

160,760.00 23,190.00

8,687.50 14,836.00 33.33 %

1,963.45 1,924.93 -83.33 %

17,021.00 4,999.00 -68 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -40 %

94,136.50 27,149.40 -40 %

9,804.00 7,790.00 -50 %

0.00 0.00 0 %

1,280.00 1,370.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

4,832.90 3,327.70 25 %

137,725.35 61,397.03 -#���-+47" 218,239.02 150,000.00 93,000

-+47"ก�v� 0.00 5,000.00 0

-+47"�%#@*-�$% 3 4,836.20 8,000.00 10,000

-+47"ก� �กD$ 0.00 0.00 0

-+47"2HDG�&.!�/�&@ � 2,600.00 5,000.00 5,000

-+47"��9�%�@.*,&.!�.�%.96� 187,002.82 50,000.00 30,000

-+47"-*'��C�4$ 3� 9%ก� &@'�3 1,980.00 20,000.00 10,000

-+47"ก�%4 ��, 0.00 5,000.00 5,000

-+47"���@���!&.!A�4�, 0.00 5,000.00 3,000

-+47"FIIJ�&.!-*'�" 1,926.00 12,000.00 2,000

-+47",������,��� +- 4,999.00 25,000.00 8,000

���-+47"

-+47"48��+ก,�� 14,895.00 15,000.00 20,000

����8� ", +กD�&.!K�%#&K# 13,245.00 20,000.00 20,000

 -#���L��4%� 234,477.50 45,000.00 35,000

���L��>���L�2� ,ก� �@*6#C+ก�B�@ %4#. 0.00 0.00 0

���L��>���L�2� ,ก� 4�,�4 *#4"AB�@/0�40,%��" 0.00 0.00 0

���L��>���L�ก� <Nก%� #I���I0�-�# 0�&ก� %4
#.&#�����ก  #ก� �"#��

212,370.00 0.00 0
���L��>���L�2� ,ก� @+O��,��4�P� G4"A
#0.h��L��A$�'C��.

0.00 0.00 0

���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

7,602.00 5,000.00 5,000
���L��>���L�ก� <Nก%� #I���I0�-�# 0�&ก� %4
#. &#�����ก  #ก� �"#��

0.00 0.00 0

 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�

 ��%�G�>+ก 
0.00 0.00 0

���L��4%�

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 1,260.50 20,000.00 10,000

�,*���-���.9%��� +กD�@����. 62,912.00 0.00 0

 -#���$%�&'� 122,912.00 37,000.00 85,000

���$%�&'�/0�	)*�+$* ��ก� %+��	1�	 !2���3&ก�
%,�3ก 	ก� %,4�-�'�%,5*6�

60,000.00 33,000.00 60,000

�,*���-���.9%ก� CEกD��"$ 0.00 4,000.00 25,000

,�78���*�,��

���$%�&'�

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 1,371,570.00 1,479,100.00 1,993,000

 -#,��"�.�ก 1,371,570.00 1,479,100.00 1,993,000

���$%�&'�@�+ก,��>��, 487,980.00 653,700.00 669,000

�,*��@*6#$��, :A%,@�+ก,��>��, 255,150.00 60,000.00 60,000



���� : 1/1-+�'�6@*#@3 : 14/9/2560  10:00:04

34,058.01 29,693.25 51.52 %

2,105.76 1,926.00 100 %

3,642.04 3,859.71 0 %

7,196.88 7,558.29 -21.74 %

47,002.69 43,037.25

345,488.04 127,624.28

28,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 93,700.00 0 %

0.00 53,000.00 0 %

0.00 9,000.00 0 %

0.00 35,000.00 0 %

0.00 35,000.00 0 %

0.00 12,000.00 0 %

0.00 69,978.00 0 %

0.00 90,000.00 0 %

0.00 438,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

11,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %>+7K9�%$0���M� A��7 7 �*-�*กI"$ 0.00 9,400.00 0

� "B+G]3�%#@*-�$% 3

� "B+G]3,������,��� +-

���>+7K9�%�� 96%,K+ก/�� 0.00 0.00 0

���>+7K9  %�� 96%,L��ก�  +กD�7�-�ก !&4FIIJ� 0.00 0.00 210,000

>+7K9�% 5�AM� 0.00 10,000.00 0

���>+7K9�%�"7 Hand Instrument 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�0�*$'8�It� 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,	t��&.!/4#4� %"7It� 0.00 0.00 0
���>+7K9�%�� 96%,-+7�-�#7+�2.�*$&��4%7
&A���*7%+$2�#+$*

0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,A07�*���8�.��FIIJ�
(ultrasonic scaler)

0.00 0.00 0
���>+7K9�%�� 96%,��#-+47"7�-�&4,L��ก+�-+47"'+�
$ก  # (light curing unit)

0.00 0.00 0

2' '+C�3 LED TV A��7 32 �*�- 0.00 0.00 0

� "B+G]3-*'��C�4$ 3� 9%ก� &@'�3

 5>+ก �����$3 A��7 125 K�K� 0.00 0.00 0

� "B+G]32HDG�&.!�/�&@ �

���>+7K9�% 5�  '"ก A��7 1 $+� 0.00 0.00 787,000
2� ,ก� 70&.4"AB�@��*, "ก '�6����	 !����
�	1�C0��3ก.�, �'C��.$8��.�#9%,&ก., 

0.00 0.00 0

>+7K9�%2$a!F#� 0.00 1,500.00 0

� "B+G]3���@���!&.!A�4�,

>+7K9�%�� 96%,	 +�%�ก�C&��&�ก4�-� ��*7
&A-� #� !��I%ก%�ก�C A��7 18,000 

0.00 28,600.00 0

>+7K9�%$0���.Mก���ก !>ก 2 �+�� 0.00 12,000.00 0

>+7K9�%�ก��%�� 0.00 1,700.00 0

>+7K9�%�ก��%��&5- 3 $+- 0.00 26,600.00 0

� "B+G]348��+ก,��

���>+7K9�%�� 96%,	 +�%�ก�C 0.00 0.00 0

,�.,'"�

���� "B+G]3

 -#���4�P� G0	2B� 40,680.25 51,200.00 70,200

 -#,�78���*�,�� 616,308.77 283,200.00 283,200

���� *ก� 2' C+@'3 4,349.01 5,000.00 5,000

���� *ก� 496%4� &.!2' �#���# 7,196.88 9,200.00 7,200

���FIIJ� 27,060.70 33,000.00 50,000

�����8�	 !	� �����8���7�. 2,073.66 4,000.00 8,000

���4�P� G0	2B�
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4,300.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

43,300.00 835,678.00

0.00 880,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 6,450.00 0 %

0.00 886,450.00

43,300.00 1,722,128.00

90,000.00 90,000.00 0 %

90,000.00 90,000.00

90,000.00 90,000.00

1,887,918.04 3,150,716.34

5,896,615.21 5,730,143.39

449,760.00 466,140.00 4.97 %

5,600.00 0.00 0 %

67,200.00 67,200.00 0 %

61,600.00 67,200.00 0 %

584,160.00 600,540.00

584,160.00 600,540.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

1,712.00 1,926.00 0 %
 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:

���L��4%�

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 1,712.00 5,000.00 5,000

�,*���-���.9%��� +กD�@����. 0.00 0.00 0

 -#���$%�&'� 0.00 0.00 0

,�78���*�,��

���$%�&'�

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 707,507.38 629,400.00 654,000

 -#,��"�.�ก 707,507.38 629,400.00 654,000

�,*�	 !>8�$8�&���, 67,200.00 67,200.00 67,200

�,*�%96�: 67,200.00 67,200.00 67,200

�,*��79%�@�+ก,�� 556,655.38 495,000.00 519,600

�,*��@*6#$��, : A%,@�+ก,�� 16,452.00 0.00 0

,��"�.�ก 

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

&/�,�����!&.!�"#��

,��� *�� '+6-F	�ก�6�-ก+����!&.!�"#��

 -#,��C0��3� *ก� 4�P� G4"A 2,132,478.77 2,002,100.00 4,288,200

 -#&/�,��4�P� G4"A 4,552,522.64 8,544,500.00 7,873,200

 -#�,*�%"7��"� 120,000.00 90,000.00 90,000

 -#,��,*�%"7��"� 120,000.00 90,000.00 90,000

�,*�%"7��"�

�,*�%"7��"�ก*>ก� '�6�	1�4�P� G	 !2���3 120,000.00 90,000.00 90,000

 -#,�.,'"� 24,600.00 169,800.00 1,922,000

,��,*�%"7��"�

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 0.00 50,000.00 50,000

 -#���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 0.00 50,000.00 895,000

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",%��� %��ก	 !4,�3 
C4#�.4� �� 5 (�"#��4� �� 5)

0.00 0.00 845,000

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

%��� $��, :
���ก�%4 ��,	 +�	 ",%��� C0��3� *ก� 
4�P� G4"A(%��� C0��3'+�$ก  #b)

0.00 0.00 0

 -#���� "B+G]3 24,600.00 119,800.00 1,027,000

���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

���>+7K9�%�� 96%,@*#@3 0.00 0.00 0

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",� "B+G]3 24,600.00 30,000.00 30,000
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

1,712.00 1,926.00

19,978.00 18,819.34 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 2,240.00 0 %

19,978.00 21,059.34

2,226.12 1,870.35 0 %

2,226.12 1,870.35

23,916.12 24,855.69

60,000.00 0.00 0 %

4,300.00 0.00 0 %

9,900.00 0.00 0 %

6,200.00 0.00 0 %

80,400.00 0.00

80,400.00 0.00

688,476.12 625,395.69

567,540.00 629,280.00 -1.22 %

0.00 0.00 0 %

1,066,860.00 1,143,722.00 2.69 %

0.00 0.00 0 %

1,232,124.95 1,405,760.00 2.15 %

144,608.00 153,120.00 -13.61 %

3,011,132.95 3,331,882.00

3,011,132.95 3,331,882.00
,�78���*�,��

���$%�&'�

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 2,876,288.67 3,180,300.00 3,208,700

 -#,��"�.�ก 2,876,288.67 3,180,300.00 3,208,700

���$%�&'�@�+ก,��>��, 1,003,915.50 1,411,700.00 1,442,100

�,*��@*6#$��, :A%,@�+ก,��>��, 378,683.88 137,400.00 118,700

���>��,.0ก>��,	 !>8� 927,120.00 935,900.00 961,100

�,*��@*6#$��, :A%,.0ก>��,	 !>8� 0.00 0.00 0

�,*��79%�@�+ก,�� 566,569.29 695,300.00 686,800

�,*��@*6#$��, : A%,@�+ก,�� 0.00 0.00 0

,��"�.�ก 

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

 -#,��� *�� '+6-F	�ก�6�-ก+����!&.!�"#�� 725,472.68 666,800.00 691,400

,��FIIJ�5��

 -#���� "B+G]3 0.00 0.00 0

 -#,�.,'"� 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก (INKJET 
Printer) 48�� +�ก !7�D A��7 A3

0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,48� %,FI A��7 800 VA 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,�%#@*-�$% 3 @ �%#%"	ก G3 
48�� +�,��	 !#-./. &��'�6 2* (>%A��7

0.00 0.00 0
���>+7K9�%�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก (INKJET 
Printer)

0.00 0.00 0

���� "B+G]3

� "B+G]3�%#@*-�$% 3

 -#,�78���*�,�� 17,965.30 37,400.00 37,400

,�.,'"�

���� *ก� 2' C+@'3 2,543.30 2,400.00 2,400

 -#���4�P� G0	2B� 2,543.30 2,400.00 2,400

 -#���-+47" 13,710.00 23,000.00 23,000

���4�P� G0	2B�

-+47",������,��� +- 0.00 0.00 0

-+47"2HDG�&.!�/�&@ � 580.00 3,000.00 3,000

���-+47"

-+47"48��+ก,�� 13,130.00 20,000.00 20,000

����8� ", +กD�&.!K�%#&K# 0.00 2,000.00 2,000

 -#���L��4%� 1,712.00 12,000.00 12,000

���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

0.00 5,000.00 5,000
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36,000.00 36,000.00 16.67 %

6,290.00 4,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

42,290.00 40,000.00

57,350.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

700.00 0.00 0 %

0.00 9,200.00 0 %

47,540.55 71,139.60 0 %

105,590.55 80,339.60

7,514.00 9,995.00 0 %

532,326.07 636,438.63 2.34 %

0.00 0.00 -88.89 %

584,245.00 437,306.79 0 %

4,078.80 52,701.00 0 %

216,783.98 176,496.61 36.04 %

0.00 0.00 0 %

26,440.00 44,840.00 0 %

0.00 665.80 0 %

1,371,387.85 1,358,443.83

143,956.34 94,299.79 0 %

143,956.34 94,299.79

1,663,224.74 1,573,083.22

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 9,900.00 0 %ก�FIIJ� 3 �*�- 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,�.96%�2K���$3 �-�#��-�� 32K� 
12"

0.00 0.00 0

� "B+G]32 ,,��

���>+7K9�% 5>+ก �����$3 A��7F#�$68�ก-�� 110
 K�K�

0.00 0.00 0

� "B+G]3ก� �กD$ 

���� "B+G]3

� "B+G]3���@���!&.!A�4�,

 -#,�78���*�,�� 1,562,929.67 1,753,000.00 1,839,000

,�.,'"�

���FIIJ� 83,520.07 140,000.00 140,000

 -#���4�P� G0	2B� 83,520.07 140,000.00 140,000

 -#���-+47" 1,324,287.60 1,337,000.00 1,417,000

���4�P� G0	2B�

-+47"�%#@*-�$% 3 39,240.00 45,000.00 45,000

-+47"%96� 5,177.00 6,000.00 6,000

-+47"��9�%�@.*,&.!�.�%.96� 272,488.00 222,000.00 302,000

-+47"-*'��C�4$ 3� 9%ก� &@'�3 0.00 2,000.00 2,000

-+47"ก�%4 ��, 231,476.10 300,000.00 300,000

-+47"���@���!&.!A�4�, 71,843.00 50,000.00 50,000

-+47"FIIJ�&.!-*'�" 696,192.50 684,000.00 700,000

-+47",������,��� +- 0.00 18,000.00 2,000

���-+47"

-+47"48��+ก,�� 7,871.00 10,000.00 10,000

����8� ", +กD�&.!K�%#&K# 16,044.00 150,000.00 150,000

 -#���L��4%� 103,664.00 230,000.00 230,000

���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

0.00 10,000.00 10,000
���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

0.00 0.00 0

 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�

 ��%�G�>+ก 
0.00 0.00 0

���L��4%�

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 87,620.00 70,000.00 70,000

�,*���-���.9%��� +กD�@����. 9,858.00 0.00 0

 -#���$%�&'� 51,458.00 46,000.00 52,000

����������� 33,600.00 36,000.00 42,000

�,*���-���.9%ก� CEกD��"$ 8,000.00 10,000.00 10,000
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0.00 2,950.00 0 %

0.00 4,450.00 0 %

0.00 22,500.00 0 %

0.00 4,200.00 0 %

0.00 4,250.00 0 %

0.00 1,650.00 0 %

0.00 2,890.00 0 %

102,933.86 11,395.50 0 %

102,933.86 64,185.50

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

399,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

813,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

700,000.00 0.00 0 %

���ก�%4 ��,&.!$*7$+�,�4�FIIJ� ��*7F�&#4 
�-�#40, 20 #. 7-,2�#F��@ 42K�7��#

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!$*7$+�,�4�FIIJ� ��*7F�&#4 
�-�#40, 20 �#$  7-,2�#F��@ 42K�7��# 
A��7 8x400 -+$$3 � *�-G��������	J�&#- 
(ก#.'�6 271+723)(�"#��7%�#!ก%ก)

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,4*6,4�P� G0	2B�

���ก�%4 ��, �, !�����8� �.4... &��	�ก�	^7 
�@96%&ก�	tr����8�'�-#K%�4� �� 5 2 %%ก
A��,2 ,� ���-+74� �� 5P  #� �# <t�,5��
�����E,-&ก., (2#70. 3)

0.00 0.00 0

���	 +�	 ",%��� C�.�&�.#��, 1,728,000.00 0.00 0

2� ,ก� ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",%��� 
%��ก	 !4,�3 � *�-GC�.�&�.#'��$!����� 
(�"#��&�.#'��$!�����)

0.00 900,000.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",%��� %��ก	 !4,�3
'�6'8�ก� �"#��L���,$�%>�กA%,�7*# (�"#��
L���,)

0.00 0.00 820,000

���	 +�	 ",C�.�7%�#!ก%ก 0.00 0.00 0

���$*7$+�, !��FIIJ�&.!%"	ก G3 KE6,�	1�ก� 
$*7$+�,� +�,& กL�%��� � 9%45��'�6 ��ก� 
@ �%#ก� ก�%4 ��,� 9%B���.+,ก� ก�%4 ��,

0.00 0.00 0

%��� $��, :

���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,
���$*7$+�, !��FIIJ�&.!%"	ก G3 KE6,�	1�ก� $*7$+�,
� +�,& กL�%��� � 9%45��'�6 ��ก� @ �%#ก� 

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",� "B+G]3 66,228.50 150,000.00 150,000

 -#���� "B+G]3 66,228.50 150,000.00 150,000

4-���FIIJ� 3/8 �*�- 0.00 0.00 0

4-���FIIJ�ก !&'ก	 +�F7� 0.00 0.00 0

&'��$+7FI��% 3 A��7F#�$68�ก-�� 14 �*�- 0.00 0.00 0

�.96%�-,�79%� 7 �*�- 0.00 0.00 0

$0���96%# A��7F#�$68�ก-�� 200 &%#	u 0.00 0.00 0

$0���96%#FIIJ� A��7F#�$68�ก-�� 500 &%#	u 0.00 0.00 0

�� 96%,�>�� 3 A��7F#�$68�ก-�� 4 �*�- 0.00 0.00 0
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 1,025,000.00 0 %

325,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

235,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��A��, ���%�-� 3 
5E,5������ ���'%,-*���� '!."5��A��, ���
2���+��%�7��(A��,ก+,�+�.#�ก��) (�"#��
��%,&�-�)

0.00 1,932,000.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5���A�������"G�,
.+กDG3 	 !�"'P (�"#����%,&�-�)

0.00 0.00 1,267,000

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��A��,�����>a�"� 
K%�&�ก4"�' 2-��  K%� 5 (�"#��4"�' 
2-�� )

0.00 0.00 79,500

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��A��, ���@,D3
�> *r4�-�$�%��96%,A%,�7*#KE6,�	1��%�ก �$
(5��7*�&7,)(�"#��2@P*�'%,)

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",K%�&�ก$*7�.+,   .
&ก.,b 5��4"�' B0� K%� 7

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",K%�4#$+- (�"#��
��%,�-���A��+ก)

0.00 273,000.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",K%�&�ก>�ก 5��
�����E,-&ก., � *�-GA��� *D+'2$2�$�� (�4��'�6
 1) &.!� *�-G�.+,2 ,,��r�6	"=�F	%%ก5��
��%,ก+��ก � (�4��'�6 2) (�"#��4� �� 5)

0.00 0.00 2,092,000

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",K%�&�ก>�ก5��
�'C��. 2 (K%��.+, ���%"�����!B+G]3) 
(�"#��&ก.,&ก.�-ก.��)

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",K%�'�,��96%#C�.�$�
/�%, K%� 5 $+7 K%� 7 (�"#��4� �� 5)

0.00 218,000.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",K%��"r#�$ ,A��#
K%�>*�7�-+O�3 (�"#����%,ก !27,)

0.00 0.00 2,125,000

���ก�%4 ��,&.!$*7$+�,�4�FIIJ���*7F�&#4
� *�-G&�ก5��#��L�r�

2,100,000.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",K%�A��,�����"G
4#C+ก7*� �> *r -� (���,�� 96%,�4��,) 5��@.,
���,�/9%ก K%� 3 (A-�#9%) (�"#��@.,
���,�/9%ก)

0.00 0.00 1,023,000

���ก�%4 ��,&.!$*7$+�,�4�FIIJ���*7F�&#4 
� *�-G&�ก5���'C��. 3

2,100,000.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!$*7$+�,�4�FIIJ���*7F�&#4 
� *�-G&�ก#��@-�

2,100,000.00 0.00 0
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1,103,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

348,000.00 0.00 0 %

121,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

329,000.00 0.00 0 %

513,000.00 0.00 0 %

0.00 425,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

350,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 239,500.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 458,000.00 0 %

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5������&#����,�+� 
5��C�.�$�/�%, (��%,&�-�) $ ,A��#����
�"G�,.+กDG3 	 !�"'P (�"#����%,&�-�)

0.00 0.00 1,505,000

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��#��L�r� 
� *�-GA��,����� 0$*�7 7�$ �F'� (�"#��
��%,&$,2#)

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��'�,�A������� 0
4#C+ก7*� (4%�#-�) 5��4"�' B0�K%� 7 �.+,
2 ,� ���&ก., "-*'�45�- " (�"#��@.,
���,�/9%ก)

0.00 0.00 157,000

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��� *�-G����.",4+�
 (�"#��7%�#!ก%ก)

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��$�%>�กA%,�7*# 
K%�����$"�� 7%�#!ก%ก (�"#��7%�#!ก%ก)

0.00 0.00 1,000,000

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��$�%>�กA%,�7*#
F	C�.� *#�.%, (�������	 !4*'P*�)

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��K%�&�ก5��
��������*� K%� 3

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��K%�4$�B* #�3
��96%#$�%�#0�����.�-+G�3�45��  (�"#����%,
ก !27,)

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��K%�����F' ,�#
 (4"�' B0�K%� 7) (�"#��@.,���,�/9%ก)

0.00 0.00 222,000

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��K%�����	J�
4,� �# (4"�' B0� K%� 7 )

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��K%����,&4, 0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��K%��*ก ก*>ก�  
($�%F	�����"G	 �G� ���,��.Mก � 04"A��$  
$ Eก��ก*>)

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��>�กC�.�&�.#
'��$!�����'!."�#0�����.�-+G�3�45��  (����.",
%%)

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��K%�A��,����.",
�,7���A-�#9%��-F	>�5E,$ ,A��#45��
P  #(�"#��#��L�r�)

0.00 547,000.00 0
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2,550,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

193,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

213,000.00 0.00 0 %

3,090,000.00 0.00 0 %

232,000.00 0.00 0 %

0.00 149,500.00 0 %

���ก� 4 ��,A���@*��/*-5��4� �� 5 
� *�-Gก8�&@,-+74� �� 5&.!ก8�&@,
2 ,� ���'+�, 2 <t�, F	5E,���� C4#�.4� �� 5
 (�"#��4� �� 5)

0.00 0.00 0

���&ก�FA	tr����8�'�-#� *�-G5��#��L�r� 
(�"#��#��L�r�)

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,-�,'�% !�����8�L�� *�-G�"#��
&�.#��, (�"#��&�.#��,)

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,-�,'�% !�����8��@96%&ก�	tr����8�
'�-#5��4"�' 2-�� >�ก� *�-G���� ���
5�-  82 -�,�0�A���'�,�'��F	��96%#'�%�7*#
���� ���%"��	 !�4 *h (2#70. 1)

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",&�ก 5.4"A"#-*'F	�.+,
 4B.&ก., ('8�5��'�,�A�������>a&#-F	
�#0�������%,	 9%5E,����A>� $+�,�-�#�@��  
&�กK���4"7K%�5E,������,	 �r� &$�F#�
��96%#$�%ก+�5�� VOR) (�"#��7%�#!ก%ก)

0.00 1,900,000.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",-�,'�% !�����8�
� *�-G�A��45���$8� ->B0P &ก., (����&#�	J�
��0 "24� '%,7�")(�"#��L���,)

0.00 1,275,000.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��&�.#��, K%� 4
 (4�-�'�6��.9%5E,	�กK%�)

1,845,000.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",'�,�A���#0�����.�-+G�3
�45�� 

1,992,000.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��4"�' B0� K%� 5 
� *�-G'�,�A���������4�%, #+6,�+6, (�"#��
@.,���,�/9%ก)

0.00 0.00 520,000

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��&�.#'��
$!�����-&�.#��,��96%#ก+�5���A��4-�
4"B�@(�"#��L���,)

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��&.!-�,'�%
 !�����8�>�ก���� 4'.�,�"'P �+6,�9� �A��
�#0�����IJ�L4 1 K%�.",%�%�F%Cก �#(5��
@.,���,�/9%ก 1)(�"#����%,ก !27,)

0.00 0.00 0

���ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��4��>�ก5��
�'C��. 2 K%� 7 F	�.+,���,-+O���"ก*>

681,284.40 0.00 0
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0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 470,000.00 0 %

0.00 2,666,000.00 0 %

0.00 1,430,000.00 0 %

0.00 1,087,500.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 977,000.00 0 %

0.00 297,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %2� ,ก� ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��#��L�r� 
K%� 1

0.00 0.00 0

2� ,ก� ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",K%��������
	 ���B��L�5��&�.#��, K%� 4 (�"#��
&�.#��,)

0.00 0.00 0

2� ,ก� ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��� *�-G
�������,�>*7F	��96%#�������4#�-  (�"#��
L���,)

0.00 0.00 0

���-�,'�% !�����8�@ �%#��%@+ก �,-� �4.. 
5��K%� "�,�B� (�"#��&ก.,&ก.�-ก.��)

0.00 0.00 0

2� ,ก� ก�%4 ��,	 +�	 ",K%�&�ก K%�>+�
'-*'�3 $ ,A��#�����#%� -+$ (K%������ 0 +$
��)

0.00 0.00 0

���-�,'�% !�����8�K%�&�ก>�ก5��4"�' B0� 
K%� 2 (K%�.0ก�49%��-����) (�"#��&ก.,
&ก.�-ก.��)

0.00 0.00 0

���-�,'�% !�����8�@ �%#��%@+ก �,-� �4.. 
K%�������,2#�� /���>*�7�-+O�3��96%#5��
@.,���,�/9%ก (�"#����%,ก !27,)

0.00 0.00 0

���-�,'�% !�����8� A��7�4��/���C0��3ก.�, 
0.80 �#$  � *�-G-,�-���L� �@96%	 +� !7+�
ก� F�.A%,��8� (�"#����%,ก !27,)

0.00 0.00 350,000

���-�,'�% !�����8�>�ก&�ก�#0�����IJ�L4
A-�#9%F	.,.8� �,A��,����.",%% (�4��'�6 1) 
(�"#����%,ก !27,)

0.00 0.00 0

���$*7$+�,&.!K�%#&K#�4�FIIJ� ��*7��.Mก
.#	.��� ��- ก*6,�7�6�- �-�#40, 9.00 #.7-,
2�#F��@ 42K�7��# A��7 1 X 250 -+$$3 
5��4"A"#-*' ($+�,&$�4!@��78�5E,4�6&�ก2@P*�
'%,) (�"#��2@P*�'%,)

0.00 300,000.00 0

���	 +�	 ", !�� !�����8� ���� ������4�ก.
 5���'C��. 1 K%� 4 (�"#��4"�' 2-�� )

0.00 0.00 115,000

���$*7$+�,2�#FI5���'C��. 1 (�"#��4"�' 
2-�� )

0.00 0.00 320,000

���$*7$+�,2�#FI5���'C��. 2 (�"#��&ก.,
&ก.�-ก.��)

0.00 0.00 350,000

���A����A$ !��>8������FIIJ�� *�-G5��
��%,2�453 - &�ก2@P*�'%, (�"#��L���,)

0.00 201,000.00 0
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0.00 0.00 0 %

0.00 367,200.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

11,514,500.00 9,591,700.00

11,617,433.86 9,655,885.50

16,291,791.55 14,560,850.72

217,823.00 249,885.15 5.12 %

0.00 0.00 0 %

1,084,627.72 1,079,419.02 0.53 %

130,538.00 126,223.00 -4.79 %

1,432,988.72 1,455,527.17

1,432,988.72 1,455,527.17

26,500.00 36,000.00 0 %

26,500.00 36,000.00 -#���$%�&'� 0.00 36,000.00 36,000

���$%�&'�

����������� 0.00 36,000.00 36,000

 -#,��"�.�ก 1,504,230.35 1,497,500.00 1,510,700

,�78���*�,��

�,*��@*6#$��, :A%,@�+ก,��>��, 462,889.88 123,100.00 117,200

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 1,504,230.35 1,497,500.00 1,510,700

�,*��@*6#$��, : A%,@�+ก,�� 31,420.00 0.00 0

���$%�&'�@�+ก,��>��, 848,469.18 1,116,400.00 1,122,300

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

�,*��79%�@�+ก,�� 161,451.29 258,000.00 271,200

,��4-�4�P� G!

,��"�.�ก 

 -#,�.,'"� 12,746,263.90 8,046,000.00 12,145,500

 -#,��FIIJ�5�� 17,185,482.24 12,979,300.00 17,193,200

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 133,751.00 50,000.00 50,000

 -#���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 12,680,035.40 7,896,000.00 11,995,500

2� ,ก� 	 +�	 ",.����8�@" @ �%#FI &.!
>+7'8�2� ,��.Mก	 !��4+#@+�P�3 � *�-G'�,
&�ก5�������E,-&ก., (�"#����%,&�-�)

0.00 300,000.00 0

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

2� ,ก� A����A$FIIJ�4�P� G!5��
4"�' B0� K%� 5 (K%����')

0.00 0.00 0

2� ,ก� A����A$FIIJ�4�P� G!� *�-G
5��#��L�r� K%� 2 (K.P  #45��)

0.00 0.00 0

2� ,ก� ก�%4 ��,&.!	 +�	 ", !��FIIJ�
&4,4-��,4��#ก�v�C0��3���-���'C��.$.�7
 4 (4��#��4�กM$�%.) &.!$*7$+�,#*�$% 3
FIIJ� 3 �I4 4 4�� 15(45) &%#	u (�"#��
#��L�r�)

0.00 0.00 0

2� ,ก� ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",�4 *#/*-> �>  
(Overlay) 5���'C��. 3 K%� 6('�,�A��
2 ,� ��� "�,�B�)

0.00 0.00 0

2� ,ก� ก�%4 ��,&.!	 +�	 ",5��&�.#��,
 K%� 4 $�%>�กA%,�7*#F	5E,4-�4"AB�@L�
��, (�4��'�6 1)  ��-,& ก 305 �#$ 

0.00 0.00 0



���� : 1/1-+�'�6@*#@3 : 14/9/2560  10:00:04

4,031,647.84 4,014,366.56 2.58 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 340.00 0 %

12,779.40 10,375.00 0 %

4,044,427.24 4,025,081.56

4,254.60 5,906.40 0 %

14,149.02 12,994.60 0 %

17,631.50 51,169.40 0 %

256,702.90 191,624.97 66.32 %

208,598.70 132,863.40 -18.17 %

3,030.00 6,270.20 0 %

504,366.72 400,828.97

4,575,293.96 4,461,910.53

0.00 0.00 0 %

0.00 12,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

41,530.66 49,130.00 0 %

41,530.66 61,130.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

41,530.66 61,130.00

 -#���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 0.00 0.00 0

 -#,�.,'"� 23,033.60 100,000.00 100,000

 2� ,ก� >+7K9�%'�67*� 0.00 0.00 0

2� ,ก� >+7K9�%'�67*� 0.00 0.00 0

���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

���K9�%� 9%&.ก�	.�6��'�67*�

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",� "B+G]3 23,033.60 100,000.00 100,000

 -#���� "B+G]3 23,033.60 100,000.00 100,000

� "B+G]348� ->

���>+7K9�%�'	-+7 !�! 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�.96%�2K���$3 0.00 0.00 0

�.96%�2K���$3 0.00 0.00 0

���� "B+G]3

� "B+G]3ก� �กD$ 

 -#,�78���*�,�� 4,930,295.65 5,302,700.00 5,361,900

,�.,'"�

-+47"�� 96%,&$�,ก�� 9,160.00 20,000.00 20,000

 -#���-+47" 698,317.70 963,800.00 1,001,000

-+47"��9�%�@.*,&.!�.�%.96� 292,630.00 190,000.00 316,000

-+47"ก� �กD$ 270,191.50 488,800.00 400,000

-+47"ก�%4 ��, 87,686.70 200,000.00 200,000

-+47"���@���!&.!A�4�, 23,679.50 50,000.00 50,000

���-+47"

-+47",������,��� +- 14,970.00 15,000.00 15,000

����8� ", +กD�&.!K�%#&K# 12,938.25 50,000.00 50,000

 -#���L��4%� 4,231,977.95 4,302,900.00 4,324,900

���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

0.00 2,000.00 2,000
���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� 	.0ก�r��&<ก%�" +กD37*�
&.!��8� "4��$�%'�6@�%'8�"

0.00 50,000.00 0
���L��>���2� ,ก� %�" +กD3@+�P"ก  #@9�%+�
��96%,#�>�ก@ ! ��78� *4#�7M>@ !�'@

0.00 150,000.00 150,000

���L��>���2� ,ก� 	.0ก$��F#� +กD32.ก 0.00 0.00 70,000
���L��>���2� ,ก� 	.0ก	=�����.�&.!	.�%�
4+$-3��8��S.*#@ !�ก�� $*

0.00 100,000.00 0

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 4,219,039.70 3,950,900.00 4,052,900
 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:

���L��4%�
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6,049,813.34 5,978,567.70

1,388,880.00 1,450,300.00 -19.08 %

0.00 0.00 0 %

4,973,551.00 4,233,511.00 0.94 %

604,207.00 507,000.00 -2.8 %

6,966,638.00 6,190,811.00

6,966,638.00 6,190,811.00

549,000.00 527,400.00 -4.66 %

7,800.00 0.00 525 %

0.00 0.00 0 %

556,800.00 527,400.00

5,230,294.00 6,277,934.00 3.25 %

0.00 20,512.00 0 %

0.00 0.00 0 %

58,006.00 0.00 0 %

21,360.00 0.00 0 %

328,217.51 1,299,340.05 0 %

5,637,877.51 7,597,786.05

0.00 0.00 100 %

22,111.55 88,676.25 60 %

195,975.00 249,005.00 0 %

114,132.25 127,245.52 -20 %

214,596.30 314,241.30 0 %

2,132,460.72 1,795,458.33 10.09 %

0.00 18,000.00 -42.86 %

0.00 0.00 0 %

0.00 12,660.00 0 %-+47"2HDG�&.!�/�&@ � 0.00 10,000.00 10,000

-+47"-*'��C�4$ 3� 9%ก� &@'�3 13,775.00 35,000.00 20,000

-+47"ก� �กD$ 0.00 5,000.00 5,000

-+47"���@���!&.!A�4�, 323,453.70 350,000.00 350,000

-+47"��9�%�@.*,&.!�.�%.96� 2,548,665.73 2,725,100.00 3,000,000

-+47",������,��� +- 191,278.00 150,000.00 150,000

-+47"ก�%4 ��, 143,978.80 250,000.00 200,000

-+47"48��+ก,�� 0.00 0.00 5,000

-+47"FIIJ�&.!-*'�" 65,066.70 50,000.00 80,000

 -#���L��4%� 3,084,332.36 7,376,400.00 7,587,300

���-+47"

���L��>���L�2� ,ก� �"#�� �-#L> G ,�3
 +กD��-�#4!%�7

39,000.00 0.00 0

����8� ", +กD�&.!K�%#&K# 88,192.00 800,000.00 800,000

���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก 

0.00 0.00 0
���L��>���L�2� ,ก� �+7&�กA�!&.!.7
	 *#�GA�!

37,612.00 0.00 0

 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:���L��>���2� ,ก� �+7&�กA�!&.!.7	 *#�G

A�!
0.00 80,000.00 80,000

���L��4%�

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 2,919,528.36 6,496,400.00 6,707,300

�,*���-���.9%��� +กD�@����. 979.00 0.00 0

 -#���$%�&'� 595,121.00 684,000.00 673,300

���$%�&'�ก� 	)*�+$*,���%ก�-.� ��ก� 592,440.00 680,000.00 648,300

�,*���-���.9%ก� CEกD��"$ 1,702.00 4,000.00 25,000

,�78���*�,��

���$%�&'�

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 8,871,800.19 6,062,700.00 5,842,900

 -#,��"�.�ก 8,871,800.19 6,062,700.00 5,842,900

���$%�&'�@�+ก,��>��, 5,007,190.19 4,264,600.00 4,304,700

�,*��@*6#$��, :A%,@�+ก,��>��, 2,717,890.00 511,000.00 496,700

���>��,.0ก>��,	 !>8� 1,146,720.00 1,287,100.00 1,041,500

�,*��@*6#$��, :A%,.0ก>��,	 !>8� 0.00 0.00 0

,��"�.�ก 

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

 -#,��4-�4�P� G! 6,457,559.60 6,900,200.00 6,972,600

,��ก8�>+7A�!#0.<%�&.!4*6,	)*ก0.
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15,360.00 18,480.00 218.18 %

8,290.00 12,873.00 66.67 %

2,702,925.82 2,636,639.40

294,038.94 135,361.85 25 %

4,975.50 3,235.68 25 %

299,014.44 138,597.53

9,196,617.77 10,900,422.98

0.00 0.00 0.1 %

0.00 193,800.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 53,000.00 0 %

14,980.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 53,000.00 0 %

0.00 14,124.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

20,000.00 0.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

10,500.00 0.00 0 %

2,300.00 0.00 0 %

1,871,503.80 799,370.00 0 %

1,919,283.80 1,123,294.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

2� ,ก� ก�%4 ��,��%,&47,/.*$B+G]34*����
(C0��3ก� � ��� 0�b)� *�-G%��� ,��	J%,ก+�b

0.00 0.00 0
2� ,ก� ก�%4 ��,%��� >%7 52� ,�.+,��
��.Mก� *�-G%��� ,��	J%,ก+�b

0.00 0.00 0

���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

%��� $��, :

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",� "B+G]3 990,167.99 800,000.00 800,000

 -#���� "B+G]3 2,318,167.99 1,468,700.00 994,000

���>+7K9�%�� 96%,A����4��, @ �%#%"	ก G3$�%
@�-,

0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,�.�� DVD 0.00 0.00 0

$0���96%#FIIJ� A��7 250 -+$$3 0.00 0.00 0

� "B+G]3FIIJ�&.!-*'�"

� "B+G]3ก�%4 ��,

���>+7K9�%�� 96%,%+7.#(	t�#.#) 0.00 0.00 0

�� 96%,40���8���*7#%�$% 3FIIJ� A��7 15 
& ,#�� � *�-G5.�'C��. 3 K. 3(K%� "�,�B�)

0.00 259,900.00 0
2� ,ก� $*7$+�,�� 96%,40���8� ��*7#%�$% 3
FIIJ� A��7 20 & ,#�� (�"#��4"�' 2-�� )

0.00 650,000.00 0

�� 96%,@���#%ก�-+� 0.00 0.00 0
�� 96%,40���8� &���%�2A�, A��7 2 & ,#�� 
��*7#%�$% 3FIIJ�

0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,40���8�(#%�$% 3FIIJ�) 0.00 0.00 0
�� 96%,�+6,&��7*>*$%. @*ก+7F#���%�ก-�� 25 $+�
 @ �%#$*7$+�,

0.00 215,000.00 0

� "B+G]3ก� �กD$ 
���>+7K9�%�� 96%,@���� (&��L��& ,7+�
A%,��.-)@ �%#�"7%"	ก G3

0.00 0.00 0

2� ,ก� �@*6#	 !4*'P*B�@C0��3�-��"#
�"GB�@#0.<%�

1,328,000.00 0.00 0

 5>+ก �����$3 A��7 125 K�K� 0.00 0.00 0

2� ,ก� �@*6#	 !4*'P*B�@L�ก� �กM�A�A�! 
�@96%.7

0.00 193,800.00 194,000
2� ,ก� �@*6#	 !4*'P*B�@L�ก� �กM�A�A�! 
�@96%.7���L��>���&.!.7/.ก !'�$�%

0.00 0.00 0

���� "B+G]3

� "B+G]3���@���!&.!A�4�,

 -#,�78���*�,�� 7,274,057.83 11,916,500.00 12,545,600

,�.,'"�

�����8�	 !	� �����8���7�. 3,293.46 8,000.00 10,000

 -#���4�P� G0	2B� 251,599.54 208,000.00 260,000

���4�P� G0	2B�

���FIIJ� 248,306.08 200,000.00 250,000

-+47"%96� 15,097.00 18,000.00 30,000

 -#���-+47" 3,343,004.93 3,648,100.00 4,025,000

-+47"�� 96%,&$�,ก�� 41,690.00 55,000.00 175,000
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0.00 3,901,700.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 3,901,700.00

1,919,283.80 5,024,994.00

18,082,539.57 22,116,227.98

41,112,620.58 43,281,042.09

385,012.58 578,761.29 5.97 %

0.00 0.00 0 %

925,680.00 1,038,480.00 4.01 %

24,000.00 23,340.00 -39.66 %

1,334,692.58 1,640,581.29

1,334,692.58 1,640,581.29

45,000.00 72,000.00 0.65 %

2,630.00 4,260.00 0 %

0.00 0.00 0 %

47,630.00 76,260.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

49,950.00 0.00 0 %

0.00 0.00 186.62 %

150,000.00 197,715.00 0 %

0.00 0.00 100 %

74,592.00 0.00 0 %

0.00 291,268.20 -50 %

0.00 0.00 33.33 %

0.00 0.00 100 %���L��>���2� ,ก� 4�,�4 *#%���@	 !����
$�#&�-'�,	 +�r��C Dhก*>@%�@��,

0.00 0.00 80,000

���L��>���2� ,ก� .��-+O�P  #5�����7*�
�#9%,&ก.,

0.00 300,000.00 150,000
���L��>���2� ,ก� &.ก�	.�6��� ��� 0��@96%
4+,�#/0�40,%��"

0.00 150,000.00 200,000

���L��>���2� ,ก� �"$*�-�# "�& ,$�%4$ � 0.00 0.00 30,000

���L��>���2� ,ก� 2 ,� ���/0�40,%��" 0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� @+O��C+ก�B�@/0��8��"#�� 0.00 157,000.00 450,000
���L��>���2� ,ก� �@*6#@.+,&��,�-�#4"A&.!
@+O���"GB�@��-*$/0�40,%��"

186,880.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� �	^74%�B�D�%��K���
L��ก+�	 !����L��A$�'C��.$8��.�#9%,&ก

0.00 70,000.00 70,000
���L��>���2� ,ก� �	^74%�B�D�%��K���
L��ก+�	 !����L��A$�'C��.$8��.�#9%,&ก

0.00 0.00 0

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 321.00 10,000.00 10,000
 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:

 -#���$%�&'� 34,100.00 82,300.00 82,800

���L��4%�

�,*���-���.9%ก� CEกD��"$ 500.00 4,800.00 4,800

�,*���-���.9%��� +กD�@����. 0.00 0.00 0

���$%�&'�

����������� 33,600.00 77,500.00 78,000

 -#,��"�.�ก 1,437,931.62 1,681,200.00 1,752,800

,�78���*�,��

�,*��@*6#$��, :A%,@�+ก,��>��, 267,232.00 17,900.00 10,800

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 1,437,931.62 1,681,200.00 1,752,800

�,*��@*6#$��, : A%,@�+ก,�� 35,360.00 0.00 0

���$%�&'�@�+ก,��>��, 696,636.28 1,051,400.00 1,093,600

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

�,*��79%�@�+ก,�� 438,703.34 611,900.00 648,400

,��4�,�4 *#&.!4�+�4�"��-�#�A�#&AM,�"#��

,��"�.�ก 

 -#&/�,�����!&.!�"#�� 42,929,282.44 40,044,200.00 44,289,700

&/�,��4 ��,�-�#�A�#&AM,A%,�"#��

 -#,�.,'"� 2,414,909.90 1,518,700.00 1,044,000

 -#,��ก8�>+7A�!#0.<%�&.!4*6,	)*ก0. 18,560,767.92 19,497,900.00 19,432,500

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 96,741.91 50,000.00 50,000

 -#���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 96,741.91 50,000.00 50,000

2� ,ก� �@*6#	 !4*'P*B�@ !��ก8�>+7A�!#0.
<%�

0.00 0.00 0

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,
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35,256.00 0.00 0 %

0.00 73,495.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

34,130.00 34,140.00 114.33 %

438,639.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

670.00 6,830.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

783,237.00 603,448.20

4,950.00 4,984.00 -50 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -72.22 %

16,295.00 9,660.00 0 %

21,245.00 14,644.00

852,112.00 694,352.20

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

2,186,804.58 2,334,933.49

2,186,804.58 2,334,933.49 -#&/�,��4 ��,�-�#�A�#&AM,A%,�"#�� 2,090,528.98 2,652,800.00 2,975,600

&/�,��ก� C�4��-+O�P  #&.!�+�'��ก� 

 -#,�.,'"� 0.00 9,300.00 5,000

 -#,��4�,�4 *#&.!4�+�4�"��-�#�A�#&AM,�"#�� 2,090,528.98 2,652,800.00 2,975,600

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",� "B+G]3 0.00 5,000.00 5,000

 -#���� "B+G]3 0.00 9,300.00 5,000

�� 96%,48� %,FI A��7 750VA 0.00 0.00 0
>+7K9�%�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก@ �%#$*7$+�,5+,
�#Eก@*#@3 >8��-� 1 �� 96%,

0.00 4,300.00 0

�� 96%,�%#@*-�$% 3@ �%#%"	ก G3 0.00 0.00 0

�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก (INKJET Printer) 0.00 0.00 0

���� "B+G]3

� "B+G]3�%#@*-�$% 3

 -#,�78���*�,�� 652,597.36 962,300.00 1,217,800

,�.,'"�

-+47"�%#@*-�$% 3 9,942.86 10,000.00 10,000

 -#���-+47" 14,692.86 38,000.00 20,000

-+47"���@���!&.!A�4�, 0.00 0.00 0

-+47"2HDG�&.!�/�&@ � 4,750.00 18,000.00 5,000

-+47",������,��� +- 0.00 0.00 0

-+47"ก�%4 ��, 0.00 0.00 0

-+47"48��+ก,�� 0.00 10,000.00 5,000

-+47"FIIJ�&.!-*'�" 0.00 0.00 0

 -#���L��4%� 603,804.50 842,000.00 1,115,000

���-+47"

2� ,ก� %� #4+##��/0��8��"#�� 0.00 0.00 0

����8� ", +กD�&.!K�%#&K# 0.00 5,000.00 5,000

���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

3,587.00 20,000.00 20,000
2� ,ก� 4�,�4 *#%���@�C Dhก*>@%�@��,$�#
&�-@ ! ��78� *@ !��'4#�7M>@ !

0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� %� #/	 !�"#��*,
	)*�+$*ก� &.!CEกD�70,���@96%�@*6#C+ก�B�@

0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� %� #4+##��/0��8��"#�� 384,075.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� 4+,�#	.%7B+�F ��-�#
 "�& ,

0.00 0.00 50,000
���L��>���2� ,ก� 48� ->&.!>+7�กM�A�%#0.
@9��h��

0.00 50,000.00 50,000

���L��>���2� ,ก� 4�,�4 *#%���@�C Dhก*>
@%�@��,$�#&�-@ ! ��78� *@ !��'4#�7M>

0.00 80,000.00 0
���L��>���2� ,ก� 4�,�4 *#%���@�C Dhก*>
@%�@��,$�#&�-@ ! ��78� *@ !��'4#�7M>

28,941.50 0.00 0

���L��>���2� ,ก� 4�,�4 *#%���@�C Dhก*>
@%�@��,$�#&�-@ ! ��78� *@ !��'4#�7M>

0.00 0.00 0
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158,469.03 4,611.29 -19.32 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

158,469.03 4,611.29

158,469.03 4,611.29

29,520.00 29,520.00 0 %

0.00 0.00 33.33 %

29,520.00 29,520.00

49,850.00 17,659.47 0 %

0.00 0.00 100 %

121,556.00 112,248.00 13.6 %

0.00 0.00 0 %

8,400.00 0.00 0 %

0.00 123,450.00 0 %

60,690.00 54,920.00 31.95 %

0.00 0.00 0 %

0.00 122,934.00 0 %

89,439.00 0.00 0 %

175,698.00 172,918.00 0 %

0.00 0.00 0 %

143,200.00 91,200.00 0 %

0.00 0.00 0 %

150,938.59 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

7,608.00 0.00 0 %

264,700.00 0.00 0 %

0.00 419,820.63 0 %���L��>���2� ,ก� >+7,��	 !�@G�-+�.%�
ก !',

0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� ,��-+��'C��. 29,690.00 0.00 0
���L��>���2� ,ก� ,��-+�4,ก ��$3 &.!-+�
/0�40,%��"&��,��$*

256,360.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� ,��	 !�@G�.%�ก !', 163,767.84 0.00 0
���L��>���2� ,ก� ,��@*P�$+ก��$ A��-4� 
%��� &��,-+�AE��	
L�#�

49,975.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� ,��	 !�@G�$+ก��$ �'2- 149,350.00 0.00 0
���L��>���2� ,ก� ,��	 !�@G�$+ก��$ 
 !�-��,@  D� 3 � +�,

25,390.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� &A�,A+�I"$K%. 0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� ��&ก.,&47,C*.	u 0.00 100,000.00 100,000

���L��>���2� ,ก� &A�,A+���4�ก$�%.�#9%,
&ก.,

0.00 0.00 0
���L��>���2� ,ก� &A�,A+���4�ก$�%.�#9%,
&ก.,

0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� &A�,A+�ก�v�4+#@+�P3 
(���-�,��L�%8��B%&ก.,)

0.00 53,050.00 70,000
���L��>���2� ,ก� &A�,A+�ก�v�4+#@+�P3
(���-�,��L�%8��B%&ก.,)

51,010.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� �A�� �-#,��-+�4"�' B0� 0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� &A�,A+�ก�v�>+ก ��� 0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� ก�v��"#��4+#@+�P3 0.00 250,000.00 284,000
���L��>���2� ,ก� ก�v��7Mก���-��-
	 !����&.!�"#��

954,663.92 0.00 0

 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:���L��>���2� ,ก� ก*>ก  #��%# 8�.Eก@ !

#��ก "G�P*�"G@ !��'4#�7M>@ !	 #*�' 
0.00 0.00 70,000

���L��4%�

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 2,285.81 60,000.00 60,000

����������� 0.00 27,000.00 36,000

 -#���$%�&'� 17,180.00 57,000.00 66,000

���$%�&'�

���$%�&'�ก� 	)*�+$*,���%ก�-.� ��ก� 17,180.00 30,000.00 30,000

 -#,��"�.�ก 296,173.61 309,000.00 249,300

,�78���*�,��

�,*��@*6#$��, :A%,@�+ก,��>��, 45,572.00 0.00 0

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 296,173.61 309,000.00 249,300

�,*��@*6#$��, : A%,@�+ก,�� 41,460.00 0.00 0

���$%�&'�@�+ก,��>��, 66,491.61 0.00 0

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

�,*��79%�@�+ก,�� 142,650.00 309,000.00 249,300

,��� *�� '+6-F	�ก�6�-ก+�C�4��-+O�P  #&.!�+�'��ก� 

,��"�.�ก 
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0.00 102,242.00 0 %

180,970.00 140,570.00 85.44 %

0.00 7,840.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 238,330.00 6.72 %

24,040.00 24,180.00 0 %

31,290.00 0.00 0 %

0.00 79,984.00 -20 %

0.00 0.00 0 %

0.00 3,799,294.46 0 %

3,886,534.81 0.00 0 %

41,400.00 25,635.00 138.94 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 57,468.00 0 %

48,095.00 70,815.20 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 69.7 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 32.58 %

0.00 0.00 1.7 %

0.00 0.00 189.57 %

32,510.00 31,070.00 50 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -75 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

2� ,ก� ,��	 !�@G�.%�ก !', 0.00 0.00 0

2� ,ก� ,��	 !�@G�&���'����A��@  D� 0.00 0.00 0

2� ,ก� ,��	 !�@G�$+ก��$ �'2- 0.00 0.00 0
2� ,ก� ,��	 !�@G�$+ก��$  !�-��,@  D�
 3 � +�,

0.00 0.00 0

2� ,ก� &A�,A+�ก�v�4+#@+�P3 (���-�,��L�
%8��B%&ก.,)

0.00 0.00 0
2� ,ก� ,���'Cก�./.F#�&.!A%,7�%8��B%
&ก.,

0.00 0.00 0

���L��>���L�ก� �7*�'�,F	 ��ก� L�
 ��%�G�>+ก &.!�%ก ��%�G�>+ก 

0.00 40,000.00 10,000
2� ,ก� ก�v��7Mก���-�� - 	 !����&.!
�"#��

0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� %� #7�$ �4�ก. 0.00 50,000.00 0

���L��>���2� ,ก� %� ##+��"�'Cก3�#9%,&ก., 0.00 50,000.00 0

���L��>���2� ,ก� 49�4��	 !�@G�-+�.%�
ก !',

0.00 86,334.00 250,000

���L��>���2� ,ก� ��%,4#"7�@96%	 !���� 40,016.00 80,000.00 120,000

���L��>���2� ,ก� 49�4��	 !�@G�$+ก��$ 
�'2-2 �G!

0.00 113,140.00 150,000
���L��>���2� ,ก� 49�4��	 !�@G��"r
ก.�,����

0.00 3,932,981.00 4,000,000

���L��>���2� ,ก� 4�,�4 *#ก�v�I"$K%. 0.00 150,000.00 150,000

���L��>���2� ,ก� 49�4��,��4"�' B0� 0.00 10,000.00 10,000

���L��>���2� ,ก� -+�48��+rA%,��$* 1,000.00 0.00 0
���L��>���2� ,ก� 4�,�4 *#ก�v���4�ก$�%.
�#9%,&ก.,

0.00 90,000.00 100,000

���L��>���2� ,ก� -+�@�%&��,��$* 0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� -+�&#�&��,��$* 0.00 0.00 70,000

���L��>���2� ,ก�  G ,�3	J%,ก+����4@$*7
L�45��CEกD�

12,508.00 0.00 0
���L��>���2� ,ก� -+��S.*#@ !��#��"
4#�7M>@ !�>��%�0��+- ( +�ก�.'�6 10)

0.00 0.00 70,000

���L��>���2� ,ก� @*P�$+ก��$ A��-4� 
%��� &��,-+�AE��	
L�#�

0.00 20,926.00 50,000

���L��>���2� ,ก� ���-���� +กD35*6� 0.00 0.00 50,000

���L��>���2� ,ก� 	 !�@G�'8��"rก.�,���� 3,596,409.67 0.00 0

���L��>���2� ,ก� 	 !�@G��"rก.�,���� 0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� 7�$ ��@96%	 !���� 113,762.00 100,000.00 80,000

���L��>���2� ,ก� �'Cก�.ก*��> 100,000.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� >+7@*P�$+ก��$ A��-4� 
%��� &��,L� !�-��,@  D� 3 � +�,

0.00 60,000.00 60,000
���L��>���2� ,ก� �S.*#@ !�ก�� $*4#�7M>
@ !�'@ +$� ��4"7�b4��#� # ��ก"#� � 

0.00 0.00 0

���L��>���2� ,ก� >+7,��-+�&#�&��,��$* 89,745.85 0.00 0
���L��>���2� ,ก� >+7,��-+�4,ก ��$3 &.!
-+�/0�40,%��"&��,��$*

0.00 281,100.00 300,000

���L��>���2� ,ก� >+7,��-+��7Mก&��,��$* 198,259.00 107,850.00 200,000

���L��>���2� ,ก� >+7,��-+��'C��. 0.00 10,000.00 10,000

���L��>���2� ,ก� >+7,��@*P�5-��
7%กF#�>+�' 3 L�,��@ ! ��@*P�@ ! ��'��

0.00 0.00 0
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

70,950.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

8,343.00 3,968.00 0 %

5,396,212.40 5,696,546.76

7,500.00 0.00 0 %

41,507.44 39,127.76 0 %

2,990.00 2,990.00 -25 %

4,017.85 49,915.50 -92.16 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 150 %

4,970.00 20,440.00 -66.67 %

0.00 43,200.00 0 %

60,985.29 155,673.26

888,652.63 708,075.77 22.71 %

888,652.63 708,075.77

6,375,370.32 6,589,815.79

0.00 0.00 0 %

8,850.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %
� "B+G]3ก�%4 ��,

>+7K9�%2$a!����A�- >8��-� 20 �"7 0.00 48,000.00 0

���>+7K9�%2$a! �ก��%�� 48�� +��%#@*-�$% 3 0.00 0.00 0

� "B+G]348��+ก,��

���>+7K9�%�"7�ก��%��2KI� 0.00 0.00 0

,�.,'"�

���� "B+G]3

 -#���4�P� G0	2B� 875,996.31 1,169,400.00 1,435,000

 -#,�78���*�,�� 6,989,921.85 8,443,000.00 7,870,500

���4�P� G0	2B�

���FIIJ� 875,996.31 1,169,400.00 1,435,000

-+47"ก� CEกD� 0.00 0.00 0

 -#���-+47" 145,752.50 350,500.00 95,500

-+47"ก�v� 0.00 2,000.00 5,000

-+47"�%#@*-�$% 3 0.00 30,000.00 10,000

-+47"ก�%4 ��, 36,490.30 255,000.00 20,000

-+47"2HDG�&.!�/�&@ � 0.00 2,000.00 0

-+47"FIIJ�&.!-*'�" 102,362.20 50,000.00 50,000

-+47",������,��� +- 0.00 4,000.00 3,000

���-+47"

-+47"48��+ก,�� 6,900.00 7,500.00 7,500

����8� ", +กD�&.!K�%#&K# 4,610.00 10,000.00 10,000

 -#���L��4%� 5,950,993.04 6,866,100.00 6,274,000

2� ,ก� �	^74��#ก�v�&.!4-�4�P� G!
�S.*#@ !�ก�� $* 80 @ !@  D�

0.00 0.00 0

2� ,ก� ��%,4#"7�@96%	 !���� 0.00 0.00 0

2� ,ก� �'Cก�.ก*��> 0.00 0.00 0

2� ,ก� 	 !�@G�'8��"rก.�,���� 0.00 0.00 0

2� ,ก� 7�$ ��@96%	 !���� 0.00 0.00 0
2� ,ก� '+C�CEกD�70,��&.!%� #���-��
4+#@+�P3&.!4�,�4 *#�+�'��ก� �@96%���-��

0.00 0.00 0

2� ,ก� >+7,��-+�@�%&��,��$* 71,189.95 0.00 0

2� ,ก� >+7,��-+�4"�' B0� 41,000.00 0.00 0

2� ,ก� >+7,��@ ! ��@*P�5-��@ !�@.*,
@ !� #C@@ !��'4#�7M>@ !	 #*�' 

0.00 1,200,000.00 0

2� ,ก� >+7,��-+��7Mก&��,��$* 0.00 0.00 0

2� ,ก� ,��@*P�$+ก��$ A��-4� %��� &��,
-+�AE��	
L�#�

0.00 0.00 0
2� ,ก� ,��-+�4,ก ��$3&.!-+�/0�40,%��"
&��,��$*

0.00 0.00 0
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17,000.00 0.00 0 %

14,990.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

20,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

40,100.01 0.00 0 %

3,966.67 0.00 0 %

4,300.00 0.00 0 %

0.00 58,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 12,800.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

109,206.68 70,800.00

1,300.00 36,000.00 183.33 %

1,300.00 36,000.00

110,506.68 106,800.00

76,500.00 82,000.00 0 %

295,000.00 195,000.00 0 %

371,500.00 277,000.00

371,500.00 277,000.00

7,015,846.03 6,978,227.08

7,015,846.03 6,978,227.08
&/�,��ก� @�G*��3

,��$.�747

 -#,��� *�� '+6-F	�ก�6�-ก+�C�4��-+O�P  #&.!
�+�'��ก� 

7,691,195.46 10,559,000.00 8,841,800

 -#&/�,��ก� C�4��-+O�P  #&.!�+�'��ก� 7,691,195.46 10,559,000.00 8,841,800

 -#�,*�%"7��"� 377,000.00 247,000.00 247,000

 -#,��,*�%"7��"� 377,000.00 247,000.00 247,000

�,*�%"7��"�4�-� ��ก� 82,000.00 112,000.00 112,000

�,*�%"7��"�ก*>ก� '�6�	1�4�P� G	 !2���3 295,000.00 135,000.00 135,000

,��,*�%"7��"�

�,*�%"7��"�

 -#���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 0.00 150,000.00 425,000

 -#,�.,'"� 28,100.00 1,560,000.00 475,000

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��, 0.00 150,000.00 425,000

���'�67*�&.!4*6,ก�%4 ��,

����8� ", +กD�&.!	 +�	 ",� "B+G]3 28,100.00 50,000.00 50,000

 -#���� "B+G]3 28,100.00 1,410,000.00 50,000

�� 96%,48� %,FI 0.00 0.00 0

�� 96%,48� %,FI A��7 750VA 0.00 0.00 0

�� 96%,�%#@*-�$% 3@ �%#%"	ก G3 0.00 0.00 0

�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก (INKJET Printer) 0.00 0.00 0

���>+7K9�%�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก (INKJET 
Printer)

0.00 0.00 0
���>+7K9�%�� 96%,@*#@3&��S�7�#Eก (INKJET 
Printer)

0.00 0.00 0

� "B+G]3�%#@*-�$% 3

���>+7K9�%�� 96%,�%#@*-�$% 3@ �%#%"	ก G3 0.00 0.00 0

>+7K9�%�� 96%,�.��%%กก8�.+,ก��>8��-�F#���%�
ก-�� 6 �*��

0.00 0.00 0
>+7K9�%�� 96%,�.��%%กก8�.+,ก��>8��-�F#���%�
ก-�� 7 �*��

0.00 0.00 0

���>+7K9�%&	J�4$ �'��4�กM$�%. 0.00 168,000.00 0
���>+7K9�%%"	ก G3�� 96%,�.��48�� +�%%กก8�.+,
ก��&.!%"	ก G34��#�7Mก�.��

0.00 1,130,000.00 0

� "B+G]3ก�v�
���>+7K9�%2$a!�'��*.�'��*4 A��7F#�$68�ก-�� 20
 #*..*�#$ 

0.00 0.00 0

���>+7K9�%2' '+C�3 &%. %� 7� (LED TV) 
A��7F#���%�ก-�� 40 �*�-

0.00 0.00 0
>+7K9�%ก.�%,5���B�@�*6, !��7*>*$%. �-�#
.!�%��7F#���%�ก-�� 20 .���Îก�K. >8��-� 1 

0.00 14,000.00 0

���>+7K9�%�� 96%,$��4��4��# 0.00 0.00 0

� "B+G]32HDG�&.!�/�&@ �
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

,�ก.�,

&/�,��,�ก.�,

,�ก.�,

 -#,��2 ,H��4+$-3 0.00 0.00 0

 -#&/�,��ก� @�G*��3 0.00 0.00 0

 -#���4�P� G0	2B� 0.00 0.00 0

 -#,�78���*�,�� 0.00 0.00 0

���FIIJ� 0.00 0.00 0

�����8�	 !	� �����8���7�. 0.00 0.00 0

 -#���-+47" 0.00 0.00 0

���4�P� G0	2B�

���-+47"

-+47",������,��� +- 0.00 0.00 0

���L��>���L�2� ,ก�  G ,�3�-��"#ก� 
ก8���*74+$-3

0.00 0.00 0

 -#���L��4%� 0.00 0.00 0

 ��>����ก�6�-��96%,ก+�ก� 	)*�+$* ��ก� '�6F#��A��
.+กDG! ��>����#-7%96�:���L��>���L�2� ,ก� �A$	.%72 �@*D4"�+A��� 0.00 0.00 0

 -#���$%�&'� 0.00 0.00 0

���L��4%�

�,*���-���.9%ก� CEกD��"$ 0.00 0.00 0

�,*���-���.9%��� +กD�@����. 0.00 0.00 0

,�78���*�,��

���$%�&'�

 -#�,*��79%� (<=��	 !>8�) 0.00 0.00 0

 -#,��"�.�ก 0.00 0.00 0

�,*��79%� (<=��	 !>8�)

�,*��79%�@�+ก,�� 0.00 0.00 0

,��2 ,H��4+$-3

,��"�.�ก 

 -#,�78���*�,�� 0.00 0.00 0

 -#,��$.�747 0.00 0.00 0

 ��>����@96%L��F7�#�KE6,� *ก� 0.00 0.00 0

 -#���L��4%� 0.00 0.00 0

,�78���*�,��

���L��4%�
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795,672.00 754,632.00 0.98 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 11.13 %

0.00 0.00 18.28 %

178,000.00 180,000.00 9.38 %

76,388.32 29,400.00 151.34 %

1,229,744.07 1,368,450.41 6.64 %

0.00 0.00 0 %

1,810,000.00 1,982,000.00 -3.75 %

140,109.85 136,260.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

171,468.00 171,468.00 -62.17 %

4,401,382.24 4,622,210.41

4,401,382.24 4,622,210.41

4,401,382.24 4,622,210.41

4,401,382.24 4,622,210.41

110,524,345.91 114,882,530.21

 -#&/�,��,�ก.�, 7,928,432.20 27,147,000.00 30,492,200
 -#'"ก&/�,�� 118,803,932.28 151,041,200.00 154,351,800

 -#,�ก.�, 7,928,432.20 27,147,000.00 30,492,200

 -#,�ก.�, 7,928,432.20 27,147,000.00 30,492,200

�,*��8����M>.0ก>��,	 !>8� 171,468.00 1,906,100.00 721,000

 -#,�ก.�, 7,928,432.20 27,147,000.00 30,492,200

�,*���-�@*�CD/0� +��8���r 3,960.00 0.00 0

�,*���-���.9%��� +กD�@����./0� +��8���r 12,550.00 0.00 0

�,*�4#'�ก%,'"��8����M>�8���rA�� ��ก� 4�-�
'�%,5*6� (ก�'.)

1,672,300.00 2,000,000.00 2,010,700

�,*���-����� %,��@/0� +��8���r (���.) 101,455.20 136,300.00 136,300

 ��>���$�#A�%/0ก@+� 957,973.00 1,410,500.00 1,504,100

�,*���-�@*�CD 45,870.00 10,000.00 10,000

������+,��@/0�	=-��%743 166,500.00 192,000.00 210,000

48� %,>��� 219,270.00 680,800.00 1,711,100

������+,��@/0�40,%��" 0.00 17,302,800.00 19,228,800

������+,��@��@*ก� 0.00 2,678,400.00 3,168,000

�,*�4#'�ก%,'"�	 !ก+�4+,�# 1,051,086.00 830,100.00 838,200

�,*���-���.9%,�	 !#�G ��>����S@�!ก� 	 !	� 3,526,000.00 0.00 954,000

,�ก.�,



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 154,351,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 17,107,600 บาท
งบบุคลากร รวม 10,105,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,427,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,133,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน /รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2557 คํานวณ
จากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการดําเนินงานทีจ่ายจาก
เงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2559) ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงิน
สะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 151,232,147 บาท คง
เหลือ 116,218,320 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน /รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2557 คํานวณ
จากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการดําเนินงานทีจ่ายจาก
เงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2559) ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงิน
สะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 151,232,147 บาท คง
เหลือ 116,218,320 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 คน จํานวน 12 เดือน /รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2
 พ.ศ. 2557 คํานวณจากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการ
ดําเนินงานทีจ่ายจากเงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2559) ทังนี
ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท จํานวน 151,232,147 บาท คงเหลือ 116,218,320
 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน /ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2557 คํานวณ
จากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการดําเนินงานทีจ่ายจาก
เงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2559) ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงิน
สะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 151,232,147 บาท คง
เหลือ 116,218,320 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,429,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธาน
สภาฯ จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน /รองประธาน
สภาฯ จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน /สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน จํานวน 10 คน จํานวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2557 คํานวณ
จากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการดําเนินงานทีจ่ายจาก
เงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2559)ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 151,232,147 บาทคง
เหลือ 116,218,320 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,678,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,020,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 11 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายฯ จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 258,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขัน
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,032,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 98,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 7  อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัด
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป)

งบดําเนินงาน รวม 5,940,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมของกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตัง
ขึน กรรมการต่าง ๆและการประชุมต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการ
นี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร/พนักงานและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
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ค่าใช้สอย รวม 3,392,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,302,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  1,300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่า
จ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ ฯลฯ 
รวมทัง 1. การจ้างเหมาโครงการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 108,000 บาท ปฏิบัติงานในวัน
จันทร์-อาทิตย์ วันละ 8 ชัวโมง (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 36 โครงการ
ที 1 ) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
          2. การจ้างเหมาโครงการดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคารลดโลก
ร้อน จํานวน 108,000 บาท ปฏิบัติงานในวันจันทร์-อาทิตย์ วันละ 8
 ชัวโมง (ปรากฎในแผนแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับ
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 37 โครงการที 3) (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
         3. การจ้างเหมาโครงการดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอ
ประวัติ (อาคารห้องสมุด) จํานวน 108,000 บาท ปฏิบัติงานในวัน
จันทร์-อาทิตย์ วันละ 8 ชัวโมง (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 36 โครงการ
ที 2 ) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
          4. การจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา จํานวน 3
 คน จํานวน 540,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 29 โครงการ
ที 1) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
          5. การจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 1 คน วันละ 13
 ชัวโมง จํานวน 108,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 29 โครงการ
ที 2) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
          6. การจ้างเหมาโครงการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร อัตรา 4,800
 บาท/เดือน ปริมาณการถ่ายขันตํา 15,000 แผ่น/เดือน แผนที 15,001
 ขึนไป ค่าบริการแผ่นละ 0.30 บาท จํานวน 93,600 บาท (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที 166 โครงการที 9
)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค

2.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ     จํานวน  2,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 250,000 บาท
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     จํานวน  150,000
  บาท
ตังจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกระทรวงมหาดไทยกําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
 เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน,ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานกิจการของเทศบาล และ
ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วม
ประชุม และท้องถิน โดยคํานวณตังจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ วิธีคํานวณรายรับจากงบประมาณของ
ปีทีล่วงมาแล้ว (ปี 2559)จํานวน 151,232,147 บาท หักด้วยเงินอุด
หนุนฯ ตามวรรคก่อน จํานวน 35,013,827 บาท คง
เหลือ 116,218,320 บาท คิดไม่เกินร้อยละ1 เป็นเงิน 1,162,183.20
 บาท ปัดเศษเป็นเงิน 1,162,184 บาท แต่ขอตังเพียง 150,000
 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการ     จํานวน  100,000  บาท
เพือตังจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆในการเลียงรับรองและค่าบริการ
อืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมทหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ ตังจ่ายตามหลักเกณฑ์และ
อัตราทีกระทรวงมหาดไทยกําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน,นักศึกษา จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน,นักศึกษา ช่วงปิดภาคการศึกษา
หรือนอกเวลาราชการ(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 30 โครงการ
ที 3) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ
ฝึกอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้าของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตลอดจนนักเรียน นักศึกษาที
เข้าร่วมโครงการ เช่น อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ค่า
ตอบแทนวิทยากร,และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 163 โครงการที 3)(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานเทศบาล รวมทังการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและลูกจ้างเช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมทังการ
ทัศนศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2562 หน้า 164 โครงการที 4) (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อ ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

จํานวน 570,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าเช่ารถ ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และ
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องอืน ฯลฯ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ด่วนทีสุด ที รย 51003.4/ว 4985 ลงวัน
ที 21 มิถุนายน 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  หน้าที 163 โครงการที 2 )(ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
ทุกพระองค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ และประชาชน
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่ารถ ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ประชุมและอบรม ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า  41 โครงการที 1) (ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ.ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ รวมทังค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล ของนายก
เทศมนตรี/ปลัดเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ
.2555 สําหรับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงาน/พนักงานจ้างและ
ผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน                                                    
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 1,107,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วนํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 462,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,136,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานและในสถานทีราชการต่างๆ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงานและในสถานทีราชการต่าง ๆ ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GSMIS) ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 166,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตและอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้เลขหมาย ค่าเช่าเลข
หมาย ค่าเช่าเครืองอุปกรณ์ รวมทังค่าบริการ Free Wi-Fi ค่าใช้จ่ายทีเกีย
วข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

งบลงทุน รวม 1,037,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 987,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จํานวน 787,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํา
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1) เป็นกระบะสําเร็จ
รูป 2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค๊บ 4 ประตู 3) เป็นราคารวมเครือง
ปรับอากาศ 4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า 65 โครงการที 1) (เป็นรายการทีมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560 และจัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)(ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)       

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างให้ใช้งาน ได้ตามปกติ ได้แก่อาคาร
สํานักงานและอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่
เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและ/หรือสิงก่อสร้าง
-โครงการสํารวจความพึงพอใจ รวม  25,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย ประเมินผลตามโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจประเมินผลในมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 166 โครงการ
ที 8)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,528,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,255,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,255,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,583,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน หัว
หน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป และ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบ
ประมาณ จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 558,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานทัวไป
จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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งบดําเนินงาน รวม 1,172,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เช่น ในการจัดทําแผนพัฒนา จัดทํางบประมาณ ฯลฯ(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)

ค่าใช้สอย รวม 532,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ      จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯเช่น  ค่ากําจัดปลวก ค่า
บริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําวารสาร หนังสือ
รายงานกิจการเทศบาล แผ่นพับ ฯลฯ รวมทัง
- ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก บริเวณหมู่อาคารสุขศาลา
เยียวยาโลกร้อน ประกอบด้วย อาคารธรณี อาคารธรณิน อาคารบ้านก๋ง
และอาคารบ้านย่า พืนที 664 ตร.ม. ใช้วิธีฉีดพ่นและอัดนํายา อัตรา 3.35
 บาท/ตร.ม./เดือน 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่     จํานวน  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเทศบาล เช่น ทํา
สติกเกอร์ โปสเตอร์ สปอร์ตงาน และกิจกรรมต่างๆ ค่าหนังสือที
ระลึก หนังสือวารสาร หนังสือจุลสาร เอกสารเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ ปฏิทิน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ     จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดีความของเทศบาล,ค่ารังวัด
ทีดิน,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 12,000 บาท
1.ค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ     จํานวน  12,000  บาท
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้อง
ถิน ระดับอําเภอ และผู้แทนชุมชนต่าง ๆ
เพือตังจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่าง ๆ
 ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียง
รับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการสนับ
สนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
พัฒนาเทศบาลฯ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน ระดับ
อําเภอ และผู้แทนชุมชนต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที
กระทรวงมหาดไทยกําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548(ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิด
อุบัติเหตุจากเทศบาล ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง(ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมทัง 16 ชุมชนในเขต
เทศบาลและเพือเป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์, แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า  41 โครงการที 2) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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ค่าวัสดุ รวม 528,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท
พือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วนํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ  ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างให้ใช้งาน ได้ตามปกติ ได้แก่อาคาร
สํานักงานและอืนๆ ทีเกียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

งานบริหารงานคลัง รวม 6,325,200 บาท
งบบุคลากร รวม 4,733,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,733,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,855,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลพร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนจํานวน 13 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 769,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,427,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 191,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
50,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.3/ว3652 ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2553(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานและ
พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น ในการ
จัดทํารายงาน การรับจ่ายเงินประจําปี งบประมาณทีสินสุด การสํารวจ
แผนทีภาษี การปรับข้อมูล ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านกับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิก
ตามระเบียบ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง)   

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 330,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     ตังไว้  320,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง และ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรง
งานทําของต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)
2.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ     ตังไว้  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอืนใดเกียวกับการโอนเงินค่า
ธรรมเนียม หรือค่าบริการอืนใดเกียวกับการโอนเงินฝากธนาคารให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง
3.ค่าเบียประกัน             ตังไว้       5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดเทศบาล 1 และอาคารห้อง
นํา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชําระภาษี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าทีพัก ค่ารถ และอืน ๆ 
ฯลฯ  เกียวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561
-2564 หน้า 164 โครงการที 6) 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประหยัดนํามัน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอืน ๆ ฯลฯ เกียวข้องตาม
โครงการฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 165 โครงการที 7) 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีมีคําสังให้ไป
ราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไปงานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 566,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

1.เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซือ/จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จํานวน 15,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ประสานราชการส่วนท้องถินและ
ข้อมูลข่าวสารการซือ การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ตาม
หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลทางเกวียน ที รย 71901/ว 502  ลงวัน
ที 27 กรกฎาคม 2560) จะดําเนินการเบิกจ่ายเมือหน่วยงานผู้ขอถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 179 โครงการที 1) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,772,600 บาท
งบบุคลากร รวม 4,291,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,291,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 689,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 757,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินค่าตอบแทนพิเศษ พร้อมเงินปรับ
ปรุงค่าจ้างประจํา จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,551,600 บาท
เพือจ่ายให้ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 21 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 293,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 21 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

งบดําเนินงาน รวม 1,101,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าใช้สอย รวม 337,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 7,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  7,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ  เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรง
งานทําของต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการตังจุดตรวจเพือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดตรวจเพือป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ฯลฯ เช่น ค่าเช่าเต๊นท์/ค่าอาหาร/ค่าเครืองดืมเจ้า
หน้าที/ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องเกียวข้อง ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 31 โครงการที 1) (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 – 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 32 โครงการ
ที 3) (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมศักยภาพ อปพร. จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมศักยภาพ อปพร.ได้แก่ ค่า
อาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่านํามันเชือ
เพลิง ค่าทีพัก ค่าเช่าสถานที ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า 31 โครงการที 2) (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง อปพร. และผู้ทีมีคํา
สังให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
 

ค่าวัสดุ รวม 566,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เสือ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เครืองแบบ ฯลฯประกอบ
กับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 153,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานอาคารป้องกันฯ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงานอาคารงานป้องกันฯ (ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)   

งบลงทุน รวม 380,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 350,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 350,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมแซมกลาง ฯลฯประกอบ
กับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงสิงก่อสร้างสามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ อาคารสํานักงานและอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  (ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,031,700 บาท
งบบุคลากร รวม 847,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 847,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 787,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัวหน้า
ฝ่ายฯ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 134,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึง มิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้าง
เหมาแรงงานทําของต่างๆ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา)  

ค่าวัสดุ รวม 89,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 41,500 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 25,114,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,523,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,523,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,673,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา และกองการศึกษา พร้อมทังเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท.0809.4/ว 1157 ลงวัน
ที 13 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพือรองรับเงินอุดหนุนทัวไป เงิน
อุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้าง
ประจํา) ประกอบกับตามนัยประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรืองหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว ลงวันที 20 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก.ท.จ
.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนจํานวนทีปรับ
เพิมสําหรับคุณวุฒิที กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรอง
ว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง (ฉบับ
ที 2) ลงวันที 21 กันยายน 2554 จํานวน 4 อัตรา และหนังสือศาลากลาง
จังหวัดระยอง ที รย.0037.2/ว 2485 ลงวันที 29 มิถุนายน 2555 การจัด
สรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 4 อัตรา และหนังสือ
อําเภอแกลง ทีรย.0023.7/240 ลงวันที 20 มกราคม 2557 การจัดสรร
อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงาน
เทศบาลพนักงานครูเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท.0809.4/ว 1157 ลงวันที 13 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ เพือรองรับเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา) ประกอบกับตามนัย
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว ลงวันที 20 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรือง หลัก
เกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนจํานวนทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิ
ที กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง(ฉบับที 2) ลงวัน
ที 21 กันยายน 2554 จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสือ
ศาลากลางจังหวัดระยอง ที รย.0037.2/ว 2485 ลงวัน
ที 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้
ช่วย จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสืออําเภอแกลง ที รย
.0023.7/240 ลงวันที 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตราผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,643,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 เดือน  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.0809.4/ว
 1157 ลงวันที 13 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนทัว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพือรองรับเงินอุดหนุน
ทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่า
จ้างประจํา) ประกอบกับตามนัยประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์
การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้
รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ลงวันที 20 มิถุนายน 2555 และ
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน
จํานวนทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับ
แต่งตัง(ฉบับที 2) ลงวันที 21 กันยายน 2554 จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสือศาลากลางจังหวัดระยอง ที รย
.0037.2/ว 2485 ลงวันที 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรรอัตราผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสือ
อําเภอแกลง ที รย.0023.7/240 ลงวันที 20 มกราคม 2557 การจัดสรร
อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วยจํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 8,548,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,089,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างใดอย่าง
หนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิงก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมา
เอกชนรักษาความปลอดภัยค่าบริการ ฯลฯ   (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,639,600 บาท
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- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน     จํานวนเงิน  774,528  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 23 โครงการที 1)
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     จํานวน  20,000
  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอยู่เมือง
แกลง ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 142 โครงการที 2.1) 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน     จํานวน  16,800  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber LIne : ADSL 
และ ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 142 โครงการที 2.2) 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน     จํานวน  100,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้กับโรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564  หน้า 143 โครงการที 2.4) 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน     จํานวน  50,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564  หน้า 143 โครงการที 2.5) 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา     จํานวน  15,000
  บาท
1.ให้โรงเรียนละ 15,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 144
  โครงการที 2.9) 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน (ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน) จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 145  โครงการที 2.12) 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)     จํานวน  337,600  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ระดับอนุบาล อัตราคนๆ
ละ 850 บาท/ภาคเรียน และระดับประถมศึกษา อัตราคนๆละ 950
 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561–2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 25 โครงการ
ที 2.5)
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิม Top Up)     จํานวน  45,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวเพิมเติม)สําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กทีมีนักเรียน 120 คน ลงมาให้เพิมรายหัวทีได้รับ
ปกติในระดับประถมศึกษา อัตราคนๆละ 250 บาท/ภาคเรียน ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561–2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 26 โครงการ
ที 2.6)
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าหนังสือเรียน     จํานวน  77,832  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล อัตราคนละ 200 บาท/ปี และ
ระดับประถมศึกษาปีที 1 อัตราคนละ 625 บาท/ปี และระดับประถมศึกษา
ปีที 2 อัตราคนละ 619 บาท/ปี และระดับประถมศึกษาปีที 3 อัตราคน
ละ 622 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที 4 อัตราคนละ 673 บาท/ปี และ
ระดับประถมศึกษาปีที 5 อัตราคนละ 806 บาท/ปี ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
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.ศ.2561–2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 24 โครงการ
ที 2.2)
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ค่าอุปกรณ์การเรียน     จํานวน  54,700  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน และ
ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 195 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า 25 โครงการที 2.4)
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ค่าเครืองแบบนักเรียน     จํานวน  61,800  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน ระดับอนุบาล อัตราคนละ 300
 บาท/ปี และระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 360 บาท/ปี ของโรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า 23 โครงการที 2.1)
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     จํานวน  85,340  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาล อัตราคน
ละ 215 บาท/ภาคเรียน และระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 240
 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561–2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 24 โครงการ
ที 2.3)
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
         
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศเพือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

จํานวน 360,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมศักยภาพด้านภาษาต่าง
ประเทศ เพือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างจัดทําเอกสาร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 148 โครงการที 8)(ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าครูแกนนํา โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท  ค่าเจ้าหน้าที อปท
. ๆ ละ 1 คน
 ๆ ละ 3,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทีได้รับคําสัง ให้ไป
ปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ เครืองพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ
 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 6,458,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ ให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 6,248,800 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ เครืองอุปโภคบริโภค 1.) เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับ
สนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขต
เทศบาล จํานวน 260 วัน แยกเป็น  
1. โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ตามหนังสือโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ที ศธ
 04126.087/197 ลงวันที 12 มิถุนายน 2560 
2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามหนังสือโรงเรียนวัดสารนารถธร
รมาราม ที ศธ 04126.095/150 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
3. โรงเรียนวัดโพธิทอง ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิทอง ที ศธ
 04126.090/064 ลงวันที 12 มิถุนายน 2560
และ 4.โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 08108.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561–2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 26 โครงการที 3)
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม จอบ เสียม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ชุดเครืองมือฝ่าตัด ทีวางกรวย กระบอกตวง ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น จอบหมุน เคียว ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ซึงใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาและ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ลูกฟุตบอล เสาตาข่ายกีฬา และวัสดุกีฬา ฯลฯ
 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ  สือการเรียนการสอนทํา
ด้วยพลาสติก ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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งบลงทุน รวม 750,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 750,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าติดตังเหล็กดัดอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
- ติดตังเหล็กดัดสแตนเลส ขนาดยาว 3.8 ม. x สูง 0.60 ม. จํานวน 39
 ช่อง
- ติดตังสแตนเลส ขนาด ยาว 3.8 เมตร จํานวน 39 ช่อง
- ประตูสแตนเลสเปิด-ปิด จํานวน 4 ชุด 
  ติดตังบริเวณชัน 2 และชัน 3 ของอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา  (ตามแบบแปลนเทศบาล ที ช. 38/60) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 3
 โครงการที 1) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 144 โครงการ
ที 2.10)
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

งบเงินอุดหนุน รวม 12,292,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,292,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 12,292,000 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน  12,292,000
  บาท 
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ 
โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตเทศบาล จํานวน 200 วัน แยกเป็น 
1. โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ตามหนังสือโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ที ศธ
 04126.087/197 ลงวันที 12 มิถุนายน 2560 
2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามหนังสือโรงเรียนวัดสารนารถธร
รมาราม ที ศธ 04126.095/150 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
3. โรงเรียนวัดโพธิทอง ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิทอง ที ศธ
 04126.090/064 ลงวันที 12 มิถุนายน 2560
และ 4.โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561–2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 44 โครงการที 1)
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,129,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,029,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,029,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 969,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  5,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทํางานต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน                                                    
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)   

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 2,455,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,015,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,015,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 789,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)   

งบดําเนินงาน รวม 990,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 7,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน)
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ค่าใช้สอย รวม 568,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 208,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  130,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทํางานต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ     จํานวน  7,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมภาษีโรงเรือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)
3.ค่าเช่าทรัพย์สิน     จํานวน  69,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินและอาคารราชพัสดุ ฯลฯ
ได้แก่ 
   1.)อาคารตลาดสด ตามสัญญาจากกรมธนารักษ์ที 3-รย-1/2550
 จํานวน 27,000 บาท
   2.)อาคารตลาดสดและอาคารห้องนํา ตามสัญญาจากกรมธนารักษ์ท3ี
-รย22/2551 จํานวน 17,645 บาท
   3.)ทีดินตลาดสด ตามสัญญาจากกรมธนารักษ์ที 4-รย-19/2550
 จํานวน 23,630 บาท
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน)
4.ค่าเบียประกัน     จํานวน  2,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสีเขียว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้า จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ตลาด  สนับสนุนปัจจัย การผลิตเกษตรอินทรีย์ ค่าจ้างเหมาแรง
งาน จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตรอินทรีย์และเกษตร
เมือง และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 38
 โครงการที 2) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน)
 
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทําโครงการ เช่น เข็มฉีด
ยา สําลี วัคซีน ฯลฯ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และอุปกรณ์อืนๆ ที
เกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 155 โครงการที 1)(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมใจอนุรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และอืนๆที
เกียวข้องในการฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิงแวด
ล้อม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 38 โครงการที 1) (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)
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ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แม่นําประแส จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมทีเกียวข้องกับแม่นํา
ประแส บ่อดักไขมัน ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธ์สัตว์นํา การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่านํามันเชือเพลิง ค่าทีพัก ค่าเช่าสถานที ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช่จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 155 โครงการ
ที 2)(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good 
Taste

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทีต้องใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ตรวจประเมินและต่ออายุ
ป้าย Clean Food Good Taste และป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าวิทยากร
โครงการและอืนๆทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 156 โครงการที 5)(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)

ค่าวัสดุ รวม 40,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วนํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ชุดเครืองมือผ่าตัด คีมถอนฟัน เครืองนึง ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น สําลี เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

 
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารโรงฆ่าสัตว์,ตลาดเทศบาล ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
 (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน)
 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของโรงฆ่าสัตว์,ตลาดเทศบาล(ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ ตลาดเทศบาล ท่อระบายนําและอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 400,000 บาท
-โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือเพิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ประจําปีงบประมาณ 2561
  จํานวน  400,000  บาท
เพืออุดหนุน (ศอ.ปส.จ.รย.) ตามหนังสือทีว่าการอําเภอแกลง ด่วนที
สุด ที 0218 (ศป.ปส.อ.แกลง)/ว 2695 ลว. 6 ก.ค. 2560 เรือง โครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพือเพิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดระยอง ของ ศอ.ปส.จ.รย. ประจําปี 2561 จะดําเนินการเบิกจ่าย
เมือหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559และหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 45 โครงการที 1) (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)
 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 4,288,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,993,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,993,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 669,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปจํานวน 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข)
 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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งบดําเนินงาน รวม 283,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
- เงินตอบแทนปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) จํานวน 60,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสําหรับแพทย์พยาบาล
หรือพนักงาน และลูกจ้างอืนทีเกียวข้อง ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข)

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  10,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์
บริการสาธารณสุข)
 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
และผู้ทีมีคําสังให้เดินทางไปราชการฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข)

ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วนํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน จารบี นํามันเครือง ฯลฯ
 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ชุดเครืองมือผ่าตัด คีมถอนฟัน เครืองนึง ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น สําลี เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
 
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในศูนย์บริการสาธารณสุข (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครืองอุปกรณ์ ค่าบริการ
ระบบ SMS และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)

งบลงทุน รวม 1,922,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,027,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จํานวน 787,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน  จํานวน 1 คัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํา
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1) เป็นกระบะสําเร็จ
รูป 2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค๊บ 4 ประตู 3) เป็นราคารวมเครือง
ปรับอากาศ 4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง หน้า 66 โครงการที 2
) (เป็นรายการทีมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 และจัดซือตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัด
ซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซืือเครืองให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า จํานวน 1
 เครือง 
คุณสมบัติทัวไป ใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 โวลท์ 50-60 เฮิรตซ์ 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
- มี 2 channel 
- Interferential แบบ 4 ขัว 
- Diadynamic  ประกอบด้วยรูปแบบกระแส MF, CP, LP, CP iso,
  CP id,  MF + CP, MF + CP id, DF+ LP, DF+CP
- มีโปรแกรมการรักษาโรคสําเร็จรูป
- สามารถบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยลงในเครือง
มือ หรือ Patient Data 
  Card ได้
- มีโปรแกรมสําเร็จรูปการรักษาแบบต่อเนืองเป็นลําดับ
ชัน (Sequencing) 
  ได้ 3 ลําดับขัน และสามารถเลือกตังรูปแบบการรักษาเองได้
- สามารถใช้ในการรักษาผู้ป่วย 2 คน พร้อมกัน
  ฯลฯ
  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 67 โครงการที 3) (เป็นรายการทีไม่มีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 และจัดซือตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) (ปรากฏในแผนงานงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางได้แก่ เครืองพ่น
หมอกควันยุงลาย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ฯลฯ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 895,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศสมช.สารนารถ (ชุมชนสารนา
รถ)

จํานวน 845,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศสมช.สารนา
รถ โดยก่อสร้างเป็นอาคารโครงหลังคาเหล็ก ขนาด 12.00x24.00 ม
. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม. พร้อมปูกระเบือง เพือใช้เป็น
ลานออกกําลังกาย (ตามแบบแปลนเทศบาล ที ช. 31/2560) (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า 5 โครงการที 2) 
(ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 90,000 บาท
-เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล     จํานวน  90,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ อสม.ในชุมชนๆละ 7,500
 บาท จํานวน 12 ศสมช.(13 ชุมชน) โดย อสม.ดําเนินการใน 3 กลุ่ม
กิจกรรม ได้แก่ 1.การพัฒนาศักยพภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ปัญหา
สาธารณสุขในเรืองต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณ
สุขมูลฐานโดยมีโครงการดังนี
1. โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนดอนมะกอก ตามหนังสือที ศสมช.ดอนมะกอก ลงวันที 30
 มิถุนายน 2560
2. โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนพลงช้างเผือก ตามหนังสือที ศสมช.พลงช้างเผือก  ลงวัน
ที 30 มิถุนายน 2560
3.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนสารนาถ ตามหนังสือที ศสมช.สารนาถ ลงวันที 30
 มิถุนายน 2560
4.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนหนองแหวน ตามหนังสือที ศสมช.หนองแหวน  ลงวันที 30
 มิถุนายน 2560
5.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนโพธิทอง ตามหนังสือที ศสมช.โพธิทอง  ลงวันที 30
 มิถุนายน 2560
6.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนมาบใหญ่ ตามหนังสือที ศสมช.มาบใหญ่  ลงวันที 30
 มิถุนายน 2560
7.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนสุนทรโวหาร ตามหนังสือที ศสมช.สุนทรโวหาร ลงวันที 30
 มิถุนายน 2560
8.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนหนองกระโดง ตามหนังสือที ศสมช.หนองกระโดง ลงวัน
ที 30 มิถุนายน 2560
9.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนแหลมยาง-ในยาง ตามหนังสือที ศสมช.แหลมยาง-ใน
ยาง  ลงวันที 30 มิถุนายน 2560
10.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์สาธารณ
สุขมูลฐานชุมชนแกลงแกล้วกล้า ตามหนังสือที ศสมช.แกลงแกล้วกล้า  ลง
วันที 30 มิถุนายน 2560
11.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์สาธารณ
สุขมูลฐานชุมชนหนองควายเขาหัก ตามหนังสือที ศสมช.หนองควายเขา
หัก  ลงวันที 30 มิถุนายน 2560
12.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์สาธารณ
สุขมูลฐานชุมชนหนองแตงโม ตามหนังสือที ศสมช.หนองแตงโม  ลงวัน
ที 30 มิถุนายน 2560
     จะดําเนินการเบิกจ่ายเมือหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 46-51 โครงการที 1-12) (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 691,400 บาท
งบบุคลากร รวม 654,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 654,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 519,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

งบดําเนินงาน รวม 37,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้ทีได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน)
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ค่าวัสดุ รวม 23,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,400 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ(ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

งานไฟฟ้าถนน รวม 17,193,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,208,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,208,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 686,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็ม
ขันของพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 961,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็ม
ขัน พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,442,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทน และค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 11 อัตรา จํานวน 12 เดือน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 118,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

งบดําเนินงาน รวม 1,839,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา  ทีมีสิทธิตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  70,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของต่างๆ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และ
ผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าวัสดุ รวม 1,417,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
พือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วนํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ เทปวัดระยะ สว่าน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 302,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ ใช้กับรถบรรทุก รถนํา รถจักรยานยนต์ รถยนต์
กระบะ เครืองพ่นแมลง ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ถังเก็บเชือเพลิง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น เคมีภัณฑ์ นํายาต่างๆ ประกอบกับหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุอืน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงเก็บพัสดุ ลานนําพุถนนบ้านบึง-แกลง โรงสี
ข้าว และสถานทีอืนๆ ทีกองช่างรับผิดชอบ ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

งบลงทุน รวม 12,145,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมแซมกลาง ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 11,995,500 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ทีทําการชุมชนในยางต่อจาก
ของเดิม (ชุมชนในยาง)

จํานวน 820,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ทีทําการชุมชน
ในยางต่อจากของเดิม โดยก่อสร้างเป็นอาคารโครงหลังคาเหล็ก
ขนาด 9.00x12.00 ม. (ต่อเติมใหม่) หรือมีพืนทีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 108.00 ตร.ม. พร้อมปูกระเบืองอาคารและระบบไฟฟ้าและปรับปรุง
อาคารเดิม ปูกระเบือง ปรับปรุงห้องนํา  (ตามแบบแปลนเทศบาล ที ช
. 32/2560) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ฉบับ
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1) หน้า 6 โครงการที 1) (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยข้างบ้านคุณสมศักดิ เจริญรวย (ช่างเครืองเสียง) 
ถนนพลงช้างเผือก ซอย 3 (ขวามือ) (ชุมชนพลงช้างเผือก)

จํานวน 1,023,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยข้างบ้านคุณสมศักดิ เจริญ
รวย (ช่างเครืองเสียง) ถนนพลงช้างเผือก ซอย 3 (ขวามือ) โดยก่อสร้าง
เป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 226 ม. หรือพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 678 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 ม. รางวี คสล. กว้าง 1.00 ม. ข้างเดียว บ่อพัก คสล
. ทุกระยะ 15 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ที ช. 30/2560) (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1) หน้า 9 โครงการที 4) (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยบุญมีตรงข้ามซอยจินดาวัฒน์ (ชุมชน
หนองกระโดง)

จํานวน 2,125,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยบุญมี ตรงข้ามซอยจินดา
วัฒน์ โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม
. ยาว 262 ม. หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,048 ตร.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. รางวี คสล. กว้าง 1.00 ม
. สองข้างบ่อพัก คสล. ทุกระยะ 15 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ที ช
. 28/2560) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 ฉบับ
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 15 โครงการที 10) (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก ถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณข้าบริษัทโต
โยต้า (เส้นที 1) และบริเวณหลังโรงงานญีปุ่นไปออกถนนหนองกันเกรา 
(เส้นที 2) (ชุมชนสารนารถ)

จํานวน 2,092,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก ถนน
บ้านบึง-แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า (เส้นที 1) และบริเวณหลังโรง
งานญีปุ่นไปออกถนนหนองกันเกรา (เส้นที 2) โดยก่อสร้างเป็นผิว
จราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 80 ม. หรือพืนทีผิว
จราจร ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. (เส้นที 1) และกว้าง 6.00 ม. ยาว 412 ม
. หรือมีพืนทีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,472 ตร.ม. (เส้นที 2)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1  หน้า 55 โครงการที 4) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างบ้านเจ๊นุช ซอยแยกสุนทรโวหาร ซอย 5 
(ชุมชนสุนทรโวหาร)

จํานวน 79,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างบ้านเจ๊นุช  ซอยแยกสุนทร
โวหาร ซอย 5 โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม
. กว้าง 4.00 ม. ยาว 28 ม. หรือพืนทีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม
. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 128 โครงการที 12) (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนเข้าบ้านคุณนงลักษณ์ ประยุทธ (ชุมชนหนอง
แหวน)

จํานวน 1,267,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนเข้าบ้านคุณนงลักษณ์ ประ
ยุทธ โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรคสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 2.00 - 4.00  ม
. ยาว 238 ม. หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. สองข้าง ฝาตะแกรง
เหล็ก,บ่อพักคสล.ทุกระยะ 15 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ที ช
. 25/2560) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 ฉบับ
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1) หน้า 10 โครงการที 5) (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้านไทรงาม (สุนทรภู่ซอย 7) (ชุมชนพล
งช้างเผือก)

จํานวน 222,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้านไทรงาม (สุนทรภู่
ซอย 7) โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 91 ม. หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 364 ตร.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาล ที ช. 20/2560) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 7 โครงการที 2)
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิม ซอยบ้านตุ้น ดอนมะกอก 
(ชุมชนดอนมะกอก)

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิม ซอยบ้านตุ้น
 ดอนมะกอก โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม
. ยาว 77 ม. หรือพืนทีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. รางวี คสล. กว้าง 1.00 ม
. ข้างเดียว บ่อพัก คสล.ทุกระยะ 15 ม. และถมดินลูกรังบดอัดแน่นเพือ
ปรับสภาพทางกว้าง 6.00 ม. ยาว 212 ม. บรรจบแม่นําประแสร์ สูง
เฉลีย 2.00 ม. หรือมีปริมาณถมดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,468 ตร.ม
. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 12 โครงการที 7) (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านครูสมศักดิ (สอยมวย) ถนนสุนทรภู่
ซอย 7 หลังโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" (ชุมชนพลงช้างเผือก)

จํานวน 157,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านครูสมศักดิ (สอน
มวย) ถนนสุนทรภู่ ซอย 7 หลังโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" โดยก่อสร้าง
เป็นผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 3.50 - 4.00 ม. ยาว 69 ม. หรือ
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ที ช
. 24/2560) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับ
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 8 โครงการที 3) (ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน)
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนบ้านแม่ช่างชัย ถนนศาลาตาผ่อง (หนองแหวน) 
ตรงข้ามบ้านคุณนงลักษณ์ ประยุทธ (ชุมชนหนองแหวน)

จํานวน 1,505,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนบ้านแม่ช่างชัย ถนนศาลาตาผ่อง 
(หนองแหวน) ตรงข้ามบ้าน คุณนงลักษณ์ ประยุทธ โดยก่อสร้างเป็นผิว
จราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 189 ม. หรือพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 ม. รางวี คสล. กว้าง 1.00 ม. สองข้างบ่อพัก คสล
.ทุกระยะ 15 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ที ช. 26/2560) (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1) หน้า 11 โครงการที 6) (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนสุนทรภู่ ซอย 5 บริเวณทางเข้าบ้านนายสนอง 
มังคัง (ชุมชนพลงช้างเผือก)

จํานวน 520,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนสุนทรภู่ ซอย 5 บริเวณทางเข้า
บ้านนายสนอง มังคัง โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.
กว้าง 4.00 ม. ยาว 196 ม. หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม
. (ตามแบบแปลนเทศบาล ที ช. 36/2560) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561- 2564  หน้า 130 โครงการที 17) (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าติดตังโคมไฟถนนเทศบาล 1 (ชุมชนสุนทรโวหาร) จํานวน 320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมไฟถนน ชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 80 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และติดตังดวงโคมใหม่/รือถอนโคม
เก่า จํานวน 32 โคม (ตามแบบแปลนเทศบาล แผ่นที 132 แบบเลขที ฟฟ
-307/56) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 ฉบับ
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 14 โครงการที 9) (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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ค่าติดตังโคมไฟถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมไฟถนน ชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
80 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และติดตังดวงโคมใหม่/รือถอนโคมเก่า จํานวน 
35 โคม (ตามแบบแปลนเทศบาล แผ่นที 132 แบบเลขที ฟฟ-307/56
) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 17 โครงการที 12) (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าปรับปรุงระบบระบายนํา หน้าร้านชายสากล ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 
(ชุมชนสุนทรโวหาร)

จํานวน 115,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. บ่อพัก
นํา 2 บ่อ และเหล็กพับม้วนเป็นรูปท่อโค้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 ม. ยาว 3 ม. หนา 9 มม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ที ช
. 17/2560) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561- 2564 ฉบับ
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 13 โครงการที 8) (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าวางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร บริเวณวงเวียนใน 
เพือปรับระดับการไหลของนํา (ชุมชนหนองกระโดง)

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. บ่อพัก
นํา คสล.ทุกระยะ 15 ม. ตังแต่บริเวณทางเท้าวงเวียนในไปซอยสุนทร
โวหาร ซอย 9 พร้อมคืนสภาพผิวจราจรหลังท่อและกล่องดัก
นํา ขนาด 0.40x5.00 ม. บริเวณหัวถนนสุนทรภู่ 1 จุด (ตามแบบแปลน
เทศบาล ที ช. 35/2560) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.  2561- 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 16 โครงการ
ที 11) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
   

งานสวนสาธารณะ รวม 6,972,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,510,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,510,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 271,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็ม
ขันของพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,122,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 117,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)
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งบดําเนินงาน รวม 5,361,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ)
 

ค่าใช้สอย รวม 4,324,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,052,900 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  4,052,900  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของต่างๆ ฯลฯ และเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนเข้าปรับปรุงดูแล
สวนหย่อมบริเวณเกาะกลางถนน ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการ
ทางฯ แต่อยู่ในพืนทีของเทศบาลฯ และนอกเหนือจากเกาะกลางถนนซึงอยู่
ในความดูแลของเทศบาลฯทีมีอยู่เดิม ดังนี
1) โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าสถานที
ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง พืนที
ประมาณ 39,810 ตร.ม. จํานวน 1,852,000 บาท (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 159 โครงการที 5) หัวข้อย่อย
ที 1
2) โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลาง รวม 1 แห่ง และสวน
หย่อมริมทางถนนสายต่าง ๆ รวม 7 แห่ง พืนทีประมาณ
7,637 ตร.ม. จํานวน 358,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ
.ศ.2561-2564 หน้า 159 โครงการที 5) หัวข้อย่อยที 2
3) โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ (สวนสุขภาพและสวน
หย่อม รวม 9 แห่ง)พืนทีประมาณ 13,368 ตร.ม.จํานวน 724,000
 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 159
 โครงการที 5) หัวข้อย่อยที 3
4) โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80
 พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ พืนที
ประมาณ 42,530 ตร.ม. จํานวน 888,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 160 โครงการที 5) หัวข้อย่อยที 4
5) โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน พืนที
ประมาณ 4,680 ตร.ม. จํานวน 208,900 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 160 โครงการที 5) หัวข้อย่อยที 5
 (โครงการทัง 5 รายการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ)ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้รักษ์โลก จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ค่าต้นไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 40 โครงการที 1) 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
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ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 160 โครงการ
ที 6) 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และผู้ทีได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
สวนสาธารณะ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน             
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าวัสดุ รวม 1,001,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มีด ถาด ถัง กระติกนําแข็ง เตาฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน  จอบ เสียม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 316,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เคียว จอบหมุน อวน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น  ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ)
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 19,432,500 บาท
งบบุคลากร รวม 5,842,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,842,900 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,041,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขัน
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,304,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 37 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 496,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 36 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

งบดําเนินงาน รวม 12,545,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 673,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 648,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
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ค่าใช้สอย รวม 7,587,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 6,707,300 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  254,400 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนลอก
ท่อ ค่าจ้างเหมาดูดนํา ฯลฯ และเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความ
สะอาดถนนทีอยู่ในพืนทีรับผิดชอบของเทศบาล ดังนี 

1.โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนนและทางเท้า  จํานวน 4
 เส้น รวมซอย จํานวน  1,110,400 บาท 
มีถนนหนองกันเกรา,ถนนบ้านบึง-แกลง ถนนมาบใหญ่ รวมซอย ,ถนน
ศาลาตาผ่อง ,ถนนมาบใหญ่ ซอย 5 (นพเก้า),ซอย 7 (หนองแตง
โม) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 157
 โครงการที 2)
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

2.โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนนและทางเท้า จํานวน 11
 เส้น รวมซอย  จํานวน  1,778,500  บาท
ทําความสะอาดถนนและทางเท้า มี 
1.ถนนสุขุมวิท 2.ถนนสุนทรโวหาร 3.ถนนเทศบาล 1 
4.ถนนเทศบาล 2 5.ถนนเทศบาล 3 6.ถนนสุนทรภู่ 
7.ถนนพลงช้างเผือก 8.ถนนสุนทรภู่ ซอย 5 และซอย 7 
9.ถนนพลงช้างเผือก ซอย 2 และซอย 4
10.ถนนแหลมยาง 11.ถนนโพธิทอง 12.ถนนสุนทรภู่ ซอย 4 
13.ถนนพลงช้างเผือก ซอย 1 เชือมต่อซอย 3 
14.ซอยสตาภิรมย์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 158 โครงการที 3)
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

3.จ้างเหมารายบุคคลภายนอกดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะทําความ
สะอาด และพัฒนาสภาพแวดล้อม ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การจัดการเมือง
และสิงแวดล้อม ประจําภาคตะวันออก และศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย
เทศบาลตําบลเมืองแกลงโดยวิธีตกลงราคา  จํานวน  3,564,000  บาท
เพือจ้างบุคคลภายนอกคัดแยกขยะรีไซเคิล ทําความสะอาดโรงรถ หมักนํา
จุลินทรีย์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 158 โครงการที 4)
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมคัดขยะและลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียน,กิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน,กิจกรรมผ้าป่าขยะ,กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมวันเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าจัดสถานที ค่าจ้าง
เหมา เงินรางวัลการประกวดคําขวัญ ค่าของทีระลึก ค่าของรางวัล
สําหรับ เด็กนักเรียนทีเข้าร่วมโครงการ ค่าตอบแทนโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมคัดแยกขยะ 1 กิโลกรัม 1 บาท ค่าของรางวัล กิจกรรมธนาคาร
ขยะ และค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 157 โครงการที 1)(ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
   

ค่าวัสดุ รวม 4,025,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2556 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วนํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- วัสดุสินเปลือง เช่น ยา เวชภัณฑ์ ยาดับกลิน สารอีเอ็ม กากนําตาล นํายา
ฆ่าเชือโรค ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เคียว อวน จอบหมุน ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ซพิษ ฯลฯ
 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 175,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เสือ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เครืองแบบ ฯลฯประกอบ
กับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารผลิตพลังงานและศูนย์ควบคุมคุณภาพมูล
ฝอย ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล)
   

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในอาคารผลิตพลังงาน (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยอและสิงปฏิกูล)
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งบลงทุน รวม 1,044,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 994,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการเพิมประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะ เพือลด
ค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและประชาชน

จํานวน 194,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ชนิดพ่วงข้าง จํานวน 3 คัน เป็นเงิน 
194,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
1. รถจักรยานยนต์ ชนิดพ่วงข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี
     (1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา 
           กรณีทีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
           หรือขนาดไม่เกินกว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
           เป็นจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนดไว้
     (2) ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทําเบียน
     (3) การจัดซือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม 
     (4) พ่วงข้าง ทําจากโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 หุน ความกว้างไม่
น้อยกว่า 1 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2562 - 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 39 โครงการที 1) (เป็นครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 และ
จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรืองการ
ตังงบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน) (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 800,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ รถแบ็ค
โฮร์ แทรคเตอร์ รถตักหน้าขุดหลัง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์
บรรทุกนํา รถจักรยานยนต์ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างสามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ อาคารศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,975,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,752,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,752,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 648,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,093,600 บาท
เพือจ่ายให้ค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,800 บาท
เพือจ่ายให้เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไปจํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
 

งบดําเนินงาน รวม 1,217,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าใช้สอย รวม 1,115,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรง
งาน ทําของต่างๆ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

จํานวน 70,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกียวกับภาษาอาเซียนให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไม่น้อยกว่า 60 คน ณ หอประชุมศูนย์การ
ศึกษาและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 หน้า 149
 โครงการที 1)
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน) 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน จํานวน 450,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและ
ทัศนศึกษาดูงานระหว่างเทศบาล ไม่น้อยกว่า 80 คน ณ สถานทีเอกชน
หรือราชการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่ารถ ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 42 โครงการที 1 )
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
ค่าใช้จ่ายโครงการยุติความรุนแรงต่อสตรี จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรมเกียวกับความปลอดภัย
ของเด็กเยาวชน ประชาชน จํานวนไม่น้อยกว่า 40 คน ณ สถานทีเอกชน
หรือราชการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืมระหว่างการอบรมศึกษาดูงาน ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 – 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 33 โครงการ
ที 2)
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ ทํากิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมการแสดง
ด้านการส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนเมืองแกลง เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564
 หน้า 138 โครงการที 1)
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน) 
ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลียนเรียนรู้เพือสังคมผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของสมาชิกชมรมผู้สูง
อายุ จํานวนไม่น้อยกว่า 80 คน ณ สถานทีเอกชนหรือราชการ เช่น ค่าจ้าง
เหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายาน
พาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 34 โครงการที 1 )
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของประชาชนทัวไป จํานวนไม่น้อย
กว่า 50 คน ณ สถานทีเอกชนหรือราชการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเครืองมือ ทางการเกษตร ค่าจ้างเหมาทําเล้าเป็ด เล้าไก่ ค่า
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ค่าปุ๋ย ค่าอาหารสัตว์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมระหว่าง
การอบรมศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมารถ – เรือ ในการทัศนศึกษาดูงาน ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานทีฝึกอบรม ค่าเสือ ค่าหมวก จัดตังกลุ่ม
อาชีพประชาชนและอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561–2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 21 โครงการ
ที 1)
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน) 
ค่าใช้จ่ายโครงการสังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม หรือจัดกิจกรรมเกียวกับความปลอดภัย
ของเด็กเยาวชน ประชาชน จํานวนไม่น้อยกว่า 40 คน ณ สถานทีเอกชน
หรือราชการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืมระหว่างการอบรมศึกษาดูงาน ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 – 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 33 โครงการ
ที 1)
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผู้สํารวจข้อมูล ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564
 หน้า 167 โครงการที 2)
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน) 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ เครืองพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 8,841,800 บาท
งบบุคลากร รวม 249,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 249,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 249,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ )

งบดําเนินงาน รวม 7,870,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ )

ค่าใช้สอย รวม 6,274,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของต่าง ๆ และ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ อาทิ เช่น งานวันจักรี งานวันปิยม
หาราช งานวันพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน งานวันพ่อขุนราม
คําแหงมหาราช 17 มกราคม งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28
 ธันวาคม งานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม ฯลฯ 
- ค่ากําจัดปลวก บริเวณอาคารอัฒจรรย์ พืนที 315 ตร.ม. อาคารหอ
ประวัติเมืองแกลง (ห้องสมุด) พืนที 451.2 ตร.ม. อาคารห้องสมุดสนาม
กีฬาและลานไม้เทียม พืนที 259 ตร.ม. ใช้วิธีป้องกันและกําจัดปลวก
มากกว่า 1 วิธีขึนไป อัตรา 3.35 บาท/ตร.ม./เดือน ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรมน้อมรําลึกพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ค่า
ตกแต่งสถานที ค่าเช่าเครืองเสียงและเวที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564  
หน้า 139 โครงการที 4)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 284,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เช่น ค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่า
การจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 27
 โครงการที  2)
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (หน่วยงานในอําเภอแกลง) จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานฯ เช่นค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียงเก็บตัวนักกีฬา ค่าชุดนักกีฬา และผู้ฝึกซ้อม ค่า
เวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขัน ค่าเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ดังนี
1.1 การแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลในอําเภอแกลง
1.2 การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในอําเภอแกลง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 150 โครงการ
ที 1)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)   
ค่าใช้จ่ายโครงการคนแกลงแสดงศิลป์ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตกแต่งเวทีและค่าป้ายต่างๆ ค่าตอบ
แทนชุดการแสดง ค่าเช่าเครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564 หน้าที 141 โครงการที 10 ) (ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของ
รางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าเช่าเต็นท์ ค่า
ตกแต่งเวทีและค่าป้ายต่าง ๆ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–
2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 27 โครงการ
ที 1) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะหมู่บูชา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครืองเสียงและเวที ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าเครืองจตุปัจจัยไทยธรรม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 168 โครงการที 1)(ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าอุปกรณ์ ในการแข่งขันกีฬา ค่าตกแต่งสถานที
ตกแต่งรถขบวน นางสงกรานต์ นางปี ค่าทําหุ่นรูปสัตว์ต่างๆประจําปี ค่า
ป้ายต่างๆ รวมทังค่าเช่าเต็นท์และเครืองไฟฟ้าค่าอุปกรณ์ในกิจกรรมรด
นําขอพรจากผู้สูงอายุและสรงนําพระ ค่าเช่า ตังรดนํา ค่าดอกไม้สด ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเครืองไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ เงินสนับ
สนุนขบวนกลองยาว ดุริยางค์วงดนตรีไทยและเงินสนับสนุนขบวนแห่
ชุมชน ค่าตกแต่งหน้า แต่งตัวนางสงกรานต์ นางปี ผู้ถือป้าย เทวดา นาง
ฟ้า นางสวรรค์ ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าของทีระลึก สําหรับผู้สูงอายุและนาง
สงกรานต์ นางปี ค่าของรางวัลและถ้วยรางวัล ค่าจ้างมหรสพการแสดง
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561–2564 หน้า 140 โครงการที 7)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 
ครัง

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ รวมถึง
ดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและค่าอาหารแห้ง ถวายพระ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 139 โครงการที 1)(ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีเพือประชาชน จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่นการจ้างเหมาการแสดง ค่าเช่า
เครืองเสียง เวที สถานที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 150 โครงการ
ที 4)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึนปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที ค่าป้ายต่างๆ ค่าปัจจัยและค่าเครือง
ไทยธรรม ดอกไม้ ธูป เทียนถวายพระ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 140 โครงการ
ที 6)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
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ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนคนรักษ์ถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมในเรืองเกียวกับการท่องเทียวให้
แก่เยาวชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า  22 โครงการที 1) (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที 10) จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว (รัชกาลที 10)  เช่น ค่าตกแต่งสถานที ค่าเช่าเครืองเสียงและเวที ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–
2564  ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 20 โครงการ
ที 1) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถานที ค่าเช่า
เครืองเสียงและเวที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 140 โครงการที 5) (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลเมืองแกลง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนัก
กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 150 โครงการ
ที 3)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตซอล เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนัก
กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 28 โครงการที 3) (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานสุนทรภู่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดขบวนแห่นางในวรรณคดี 1 ชุด จัดกระเช้า
ดอกไม้สด 1 ชุด และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 141 โครงการ
ที 9)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรม ปัจจัย และดอกไม้ ธูป เทียน ถวายพระค่า
ตกแต่งวิมานจําลอง ค่าตอบแทนวงดนตรีและค่าเช่าเครืองเสียง ค่า
ไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ และของทีระลึก ค่าเงินสนับสนุนขบวนแห่และขบวน
กลองยาว วงดุริยางค์ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม สําหรับผู้ทีมาร่วมงานและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–
2564 หน้า 139 โครงการที 2)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน จํานวน 4,000,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทําบุญกลางบ้าน เป็นค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจัดทําสูจิบัตร ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าตกแต่งสถานที ค่า
จ้างทําเวที ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเงิน
รางวัลของขวัญ ของรางวัล การละเล่นพืนบ้าน ค่าอุปกรณ์การละเล่น ค่า
จตุปัจจัยถวายพระ ค่าเช่าเรือและแพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 140 โครงการที 8)(ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ้วยรางวัลในการประกวดกระทง และของทีระลึกของ
ขวัญ ค่าตกแต่งเวที สะพานลอยกระทง รถขบวนกระทง รถขบวนแห่ และ
การจัดทํากระทง ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครืองไฟ ค่าเช่าเต็นท์ เงินสนับ
สนุนขบวนแห่และขบวนกลองยาว วงดุริยางค์ ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าอาหาร
และเครืองดืมสําหรับผู้มีเกียรติทีมาร่วมงาน ค่าของทีระลึกของคณะ
กรรมการตัดสินและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 139 โครงการที 3)(ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเพือประชาชน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมห้องสมุดบริการ
ประชาชน จํานวน 2 แห่ง คือห้องสมุดเพือประชาชนลานกีฬาสุนทร
โวหาร และห้องสมุดสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เป็นค่า
จัดซือหนังสือ เอกสาร วารสาร นวนิยาย หนังสือทางวิชาการ และหนังสือ
อืนๆ ทัวไป และเป็นค่าจัดซือวัสดุห้องสมุดเป็นค่า
กระดาษ สมุด ดินสอ กาวเทปติดสันหนังสือ และอุปกรณ์การซ่อม
หนังสือ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าเช่าเครืองเสียง และเครืองดนตรี เพือมาดําเนินงานกิจกรรมห้อง
สมุดเพือประชาน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมของห้องสมุดฯ
ลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 28 โครงการที 4) (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ยานพาหนะเพือให้ใช้งานได้
ตามปกติ  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

ค่าวัสดุ รวม 95,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วนํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ลูกฟุตบอล เสาตาข่ายกีฬา และวัสดุกีฬาต่างๆ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,435,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,435,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์เยาวชน สนามกีฬา ฯลฯ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
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งบลงทุน รวม 475,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ฯลฯ ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 425,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 425,000 บาท
เพือจ่ายให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้าง รวมถึงสิงต่างๆ ซึงติดตรึงกับทีดิน
และหรือ สิงก่อสร้าง เช่น อาคาร ทีพัก  อาคารหอประวัติเมืองแกลง สนาม
เด็กเล่น สะพาน เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายเพือติดตังระบบไฟฟ้า ประปา รวม
ถึงอุปกรณ์ซึงติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ ทังทีเป็นการ
ดําเนินการพร้อมก่อสร้างอาคารหรือ ภายหลังก่อสร้าง เพือประกอบ ดัด
แปลงหรือปรับปรุงทีดินหรือสิงก่อสร้างทีมีวงเงิน เกิน
กว่า 5,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมทีดิน เป็นต้น ฯลฯ (ปรากฎในแผน
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

งบเงินอุดหนุน รวม 247,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 247,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 112,000 บาท
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1.เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประจําปี 2561    จํานวน  14,000  บาท
เพืออุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมอําเภอแกลง เพือดําเนินการดังนี
สําหรับเป็นการสนับสนุนจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัด
ระยอง จํานวน 14,000 บาท (ตามหนังสืออําเภอแกลง ที รย 0218/ว
 3050 ลงวันที 27 กรกฎาคม 2560)(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561–2564 หน้า 169 โครงการที 1)จะดําเนินการเบิกจ่ายเมือหน่วย
งานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

2.เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอ
แกลง ประจําปี 2561    จํานวน  60,000  บาท
เพืออุดหนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอ
แกลง ประจําปี 2561 จํานวน 60,000 บาท (ตามหนังสืออําเภอ
แกลง ที รย 0218/ว 3050 ลงวันที 27 กรกฎาคม 2560)(ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 169 โครงการที 2)จะดําเนิน
การเบิกจ่ายเมือหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

3.เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง ประจําปี 2561     จํานวน  8,000  บาท
เพืออุดหนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง ประจําปี 2561 จํานวน 8,000 บาท (ตามหนังสืออําเภอ
แกลง ที รย 0218/ว 3050 ลงวันที 27 กรกฎาคม 2560) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 169 โครงการที 3)จะ
ดําเนินการเบิกจ่ายเมือหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

4.เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนืองในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 2 เมษายน และกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมของ
อําเภอแกลง เข้าร่วมวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดระยองประจําปี 2561
   จํานวน 30,000 บาท
เพืออุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมอําเภอแกลง เพือดําเนินการดัง
นี สําหรับเป็นการสนับสนุนจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2561 อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง จํานวน 30,000 บาท (ตามหนังสืออําเภอแกลง ที รย
 0031.02/5714 ลงวันที 7 พฤศจิกายน 2559) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1
 หน้า 43 โครงการที 1)
จะดําเนินการเบิกจ่ายเมือหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 135,000 บาท
1. เงินอุดหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จํานวน 125,000 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนการใช้ประโยชน์ในทีดินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลโดยจ่าย
เป็นงวดที 10 (ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที รย 0004/4261  ลงวันที 1
 เมษายน 2552) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564
 หน้า 172 โครงการที 1) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

2. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงบประมาณเพือดําเนินกิจกรรมด้าน
สาธารณกุศลกิงกาชาดอําเภอแกลง ประจําปีงบประมาณ 2561
 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการใช้ดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของกิง
กาชาดอําเภอแกลง ประจําปี 2561 (ตามหนังสือกิงกาชาดอําเภอ
แกลง ที ว 57/2559 ลงวันที 21 ตุลาคม 2559) (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561–2564 หน้า 180 โครงการที 1)จะดําเนินการเบิกจ่ายเมือหน่วย
งานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 30,492,200 บาท
งบกลาง รวม 30,492,200 บาท
งบกลาง รวม 30,492,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 838,200 บาท
สําหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง
และเงินเพิมๆของพนักงานจ้าง โดยใช้ฐานค่าจ้างขันตําเดือนละ 1,650
 บาท และใช้ฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตามหนังสือสํานักงาน
ประกันสังคม จังหวัดระยอง ที รย 0025/สท.ว 492 ลงวันที 16
 มกราคม 2555 เรืองกําหนดอัตราเงินสมทบทุนประกันสังคม พ.ศ.2555
 และตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง ที รย 0030/สท.ว
 2591 ลงวันที 5 มีนาคม 2556 เรืองอัตราเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม ปีพ.ศ.2556 และตามหนังสืออําเภอแกลงที รย.0023.7/ว431 ลง
วันที 4 กุมภาพันธ์ 2557 เรือง การจ่ายเงินเบียประกันสังคมของ
พนักงาน (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
 

วันทีพิมพ์ : 19/12/2560  11:01:00 หน้า : 81/84



เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 954,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 1
. โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายนําประปา สถานทีถนนบ้านบึง-แกลง ฝัง
ทิศตะวันตก โดยเริมจากตลาดคลองถม ถึงเต็นท์รถแยกหมอ
เปลียน (ชุมชนสารนารถ) โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 150 มม. ชัน 8.5 ความยาว 812 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 650,000 บาท  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 2 โครงการที 2
) (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 2. โครงการปรับปรุงท่อเมน
จ่ายนําประปา สถานทีบริเวณถนนศาลาตาผ่องฝังทิศใต้ 
โดยเริมจากบริเวณฮันนีเพลสข้ามถนนมาฝังทิศใต้ไปออกทางถนน
บ้านบึง-แกลง (ชุมชนหนองแหวน) โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ชัน 8.5 ความยาว 394 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 304,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 2 โครงการที 3
) (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 19,228,800 บาท
สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ทีมีสิทธิรับเบียยัง
ชีพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1238 ลงวัน
ที 23 มิถุนายน 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 35 โครงการ
ที 2) (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,168,000 บาท
สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่คนพิการ ทีมีสิทธิรับเบียยัง
ชีพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 รวม
เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 123 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1  หน้า 35 โครงการที 3)(ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท
สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ทีมีสิทธิรับ
เบียยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 1198  ลงวันที 20 มิถุนายน 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 35 โครงการ
ที 1)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

สํารองจ่าย จํานวน 1,711,100 บาท
สําหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นได้ตามความเหมาะสม การอนุมัติ
ให้ใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 และ 3)พ.ศ
.2543 ข้อ19(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,504,100 บาท
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-ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล     จํานวน  194,100  บาท
โดยคํานวณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
วิธีคํานวณรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา (งบประมาณทัวไป ประจําปี 2559
)จํานวน 151,232,147 บาท (หักเงินกู้,เงินจ่ายขาดเงินสะสม,เงินอุด
หนุนทุกประเภท)จํานวน 35,013,827 บาท คงเหลือ 116,218,320
 บาท คิดเป็นร้อยละ 1/6 (116,218,320x0.00167)เป็น
เงิน 194,084.59 บาท ปัดเศษเป็น  194,100 บาท ตังจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที 3
 กรกฎาคม 2555 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 

-เงินสมทบกองทุนสิงแวดล้อม     จํานวน  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสิงแวดล้อม ตามหนังสือสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ที ทส (อกคม)1004/54 ลง
วันที 29 มกราคม  2557 เรือง มติคณะกรรมการกลันกรองโครงการด้าน
จัดการมลพิษ ครังที 6/2556 แห่งมาตรา 89 และมาตรา 93 แห่งพระ
ราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ.2535 ใน
อัตรา ร้อยละ 3.5 ของรายรับจากค่าบริการและค่าปรับทีจัดเก็บ (ค่ากําจัด
ขยะ)(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 162
 โครงการที 1)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)   

-ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจร     จํานวน  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผงกันจราจร กรวยยางจราจรสีแดง ป้ายห้ามเข้า ป้าย
หยุด ป้ายจอดรถประจําทาง ห้ามเลียวซ้าย/ขวา สัญญาณไฟกระพริบ,แผง
ไฟหยุดตรวจ ทาสีตีเส้น เนินชะลอความเร็ว และวัสดุอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ
  ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 3203
 ลงวันที 4 ตุลาคม 2539 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)     

-ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน,นักศึกษาและผู้ด้อย
โอกาส     จํานวน  250,000  บาท
สําหรับจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน,นักศึกษาและผู้ด้อย
โอกาส ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1365 ลงวันที 30 เมษายน 2550
 เรืองหลักเกณฑ์การตังงบประมาณเพือเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนัก
เรียน,นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหลัก
สูตรทีสูงกว่าการศึกษาขันพืนฐาน แต่ไม่สูงกว่าระดับปริญญา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 154 โครงการที 1)(ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

-ค่าใช้จ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือ
พืนที     จํานวน  460,000  บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถินอําเภอแกลง ที รย.0037.7/028 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2554
 เรือง แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถินหรือพืนที ประกอบกับประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557 ข้อ 6 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ  ไม่น้อยกว่าอัตรา
ร้อยละของเงินทีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (3
) เทศบาลตําบล  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 162 โครงการที 2)(ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับเป็นการช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ทีตาย
ระหว่างรับราชการ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 2,010,700 บาท
โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับและงบ
ประมาณรายจ่ายเพิมเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาล (ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ
.ศ.2546 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วิธีคํานวณรายได้ตามประมาณการราย
รับ ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 154,351,800  บาท หักด้วยราย
ได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินทีมีผู้อุทิศให้ ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 จํานวน 53,816,800 บาท เป็น
เงิน 100,535,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็น
เงิน 2,010,700 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 136,300 บาท
โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้
รับบํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิน(ฉบับที 1–16)(ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 721,000 บาท
โดยตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 391 ลงวัน
ที 23 กุมภาพันธ์ 2553 ว่าด้วยวิธีปฎิบัติในการขอรับบําเหน็จรายเดือน
และบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจํา จํานวน 6 อัตรา และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0203.5/ว 2444 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2554
 เรือง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที 9) พ.ศ
.2554 ในกรณีผู้รับบําเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึง
แก่ความตายให้จ่ายบําเหน็จตกทอดเป็นจํานวนสิบห้าเท่าของบําเหน็จราย
เดือน (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 954,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 721,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,504,100

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 838,200

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 19,228,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,010,700

สํารองจ่าย 1,711,100

เบียยังชีพคนพิการ 3,168,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 136,300

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 270,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,429,700

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,133,300

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 270,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,093,600 6,869,100 894,600 1,643,500 2,551,600 2,359,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 10,800 732,600 60,000 72,000 293,500 182,700

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 954,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 721,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,504,100

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 838,200

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 19,228,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,010,700

สํารองจ่าย 1,711,100

เบียยังชีพคนพิการ 3,168,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 136,300

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 270,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,429,700

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,133,300

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 270,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 15,412,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 1,351,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 249,300 648,400 1,477,600 2,962,900 2,461,100 689,300 10,459,200

เงินอืนๆ 67,200 67,200 84,000

เงินวิทยฐานะ 67,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 2,002,600 757,200 258,000

เงินประจําตําแหน่ง 67,200 102,000 60,000 324,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 35,000 50,000 45,000 267,000

ค่าเบียประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 78,000 78,000 179,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 648,300 7,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 60,000 10,000 10,835,200 223,000 35,000 7,000 1,982,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 262,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรมน้อมรําลึกพระ
มหากรุณาธิคุณพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 284,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 18,947,800

เงินอืนๆ 218,400

เงินวิทยฐานะ 67,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 3,017,800

เงินประจําตําแหน่ง 553,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 401,800

ค่าเบียประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

110,000

ค่าเช่าบ้าน 371,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 785,300

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 13,152,200

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 262,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรมน้อมรําลึกพระ
มหากรุณาธิคุณพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 284,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์ 
(หน่วยงานในอําเภอ
แกลง)

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคน
แกลงแสดงศิลป์ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคัด
แยกขยะและลด
ปริมาณขยะ

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเทศบาล 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
พิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในระหว่าง
พรรษา 3 ครัง

60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
นักเรียน,นักศึกษา 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ดนตรีเพือประชาชน 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตลาดสีเขียว 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตัง
จุดตรวจเพือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยในช่วงเทศกาลต่าง 
ๆ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ต้นไม้รักษ์โลก 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์ 
(หน่วยงานในอําเภอ
แกลง)

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคน
แกลงแสดงศิลป์ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคัด
แยกขยะและลด
ปริมาณขยะ

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเทศบาล 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
พิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในระหว่าง
พรรษา 3 ครัง

60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
นักเรียน,นักศึกษา 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ดนตรีเพือประชาชน 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตลาดสีเขียว 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตัง
จุดตรวจเพือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยในช่วงเทศกาลต่าง 
ๆ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ต้นไม้รักษ์โลก 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิด
สอนภาษาอาเซียนให้
กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
ซ้อมแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมร่วมใจประหยัด
ไฟฟ้า

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน

450,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธี
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันขึนปี
ใหม่

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ศักยภาพ อปพร. 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการยุติ
ความรุนแรงต่อสตรี 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เยาวชนคนรักษ์ถิน 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการชําระภาษี

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ประหยัดนํามัน 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
ใจอนุรักษ์สิงแวดล้อม 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลาน
วัฒนธรรมถนนคนเดิน
เมืองแกลง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิด
สอนภาษาอาเซียนให้
กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
ซ้อมแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมร่วมใจประหยัด
ไฟฟ้า

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน

450,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธี
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันขึนปี
ใหม่

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ศักยภาพ อปพร. 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการยุติ
ความรุนแรงต่อสตรี 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เยาวชนคนรักษ์ถิน 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการชําระภาษี

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ประหยัดนํามัน 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
ใจอนุรักษ์สิงแวดล้อม 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลาน
วัฒนธรรมถนนคนเดิน
เมืองแกลง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการแลก
เปลียนเรียนรู้เพือ
สังคมผู้สูงอายุ

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เฉลิมพระชนมายุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที 10)

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
แม่แห่งชาติ 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาบาสเกตบอล
เมืองแกลง

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาฟุตซอล 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพประชาชน
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1,639,600

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สังคมปลอดภัยไร้ความ
รุนแรง

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานงานสุนทรภู่ 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีบุญกลาง
บ้าน

4,000,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีวันลอย
กระทง

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการแลก
เปลียนเรียนรู้เพือ
สังคมผู้สูงอายุ

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เฉลิมพระชนมายุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที 10)

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
แม่แห่งชาติ 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาบาสเกตบอล
เมืองแกลง

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาฟุตซอล 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพประชาชน
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1,639,600

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สังคมปลอดภัยไร้ความ
รุนแรง

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานงานสุนทรภู่ 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีบุญกลาง
บ้าน

4,000,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีวันลอย
กระทง

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศเพือ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

360,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อ ศูนย์พระ
มหาชนกเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

570,000

ค่าใช้จ่ายโครงการห้อง
สมุดเพือประชาชน 120,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมา
รี(อพ.สธ.)

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์แม่นําประแส 90,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รับเสด็จพระบรมวงศ์
ศานุวงศ์

300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000 20,000 17,000 45,000 80,000 20,000 350,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย Clean Food 
Good Taste

80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 5,000 1,002,000 30,000 20,000 60,000 470,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 195,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 450,000 3,000 5,000 50,000 130,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 45,000 40,000 20,000 6,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 780,000 17,000 10,000 7,000 72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศเพือ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

360,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อ ศูนย์พระ
มหาชนกเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

570,000

ค่าใช้จ่ายโครงการห้อง
สมุดเพือประชาชน 120,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมา
รี(อพ.สธ.)

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์แม่นําประแส 90,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รับเสด็จพระบรมวงศ์
ศานุวงศ์

300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

542,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย Clean Food 
Good Taste

80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,597,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 240,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 638,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 301,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 936,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 3,618,000 30,000 41,500 210,000 745,600

วัสดุกีฬา 5,000 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 167,000 18,000 30,000 10,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 22,000 20,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 6,248,800

วัสดุการเกษตร 405,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 700,000 5,000 20,000 15,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 13,000 5,000 8,000 3,000 74,000

วัสดุสํานักงาน 7,500 5,000 35,000 60,500 80,000 20,000 900,000

วัสดุอืน 36,000 10,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 7,200 166,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 58,000 38,000 70,000

ค่าไฟฟ้า 1,435,000 390,000 350,000 100,000 650,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,400 5,000 15,000 101,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 5,000 1,050,000 30,000 50,000 350,000 400,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าจัดซืือเครืองให้การ
รักษาด้วยกระแสไฟฟ้า 210,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุก 
ขนาด 1 ตัน 787,000 787,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 4,645,100

วัสดุกีฬา 15,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 288,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 62,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 6,248,800

วัสดุการเกษตร 410,000

วัสดุก่อสร้าง 800,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 108,000

วัสดุสํานักงาน 1,108,000

วัสดุอืน 46,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 173,200

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 176,000

ค่าไฟฟ้า 2,925,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 123,900

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 1,935,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าจัดซืือเครืองให้การ
รักษาด้วยกระแสไฟฟ้า 210,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุก 
ขนาด 1 ตัน 1,574,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการ
เก็บขนขยะ เพือลด
ค่าใช้จ่ายและลดผล
กระทบต่อสิงแวดล้อม
และประชาชน

194,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยข้างบ้านคุณ
สมศักดิ เจริญรวย 
(ช่างเครืองเสียง) ถนน
พลงช้างเผือก ซอย 3 
(ขวามือ) (ชุมชนพล
งช้างเผือก)

1,023,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยบุญมีตรงข้าม
ซอยจินดาวัฒน์ 
(ชุมชนหนองกระโดง)

2,125,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยแยกจาก ถนน
บ้านบึง-แกลง บริเวณ
ข้าบริษัทโตโยต้า (เส้น
ที 1) และบริเวณหลัง
โรงงานญีปุ่นไปออก
ถนนหนองกันเกรา 
(เส้นที 2) (ชุมชนสาร
นารถ)

2,092,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนข้างบ้านเจ๊นุช 
ซอยแยกสุนทรโวหาร 
ซอย 5 (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

79,500

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนเข้าบ้านคุณ
นงลักษณ์ ประยุทธ 
(ชุมชนหนองแหวน)

1,267,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนซอยบ้านไทร
งาม (สุนทรภู่ซอย 7) 
(ชุมชนพลงช้างเผือก)

222,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการ
เก็บขนขยะ เพือลด
ค่าใช้จ่ายและลดผล
กระทบต่อสิงแวดล้อม
และประชาชน

194,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยข้างบ้านคุณ
สมศักดิ เจริญรวย 
(ช่างเครืองเสียง) ถนน
พลงช้างเผือก ซอย 3 
(ขวามือ) (ชุมชนพล
งช้างเผือก)

1,023,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยบุญมีตรงข้าม
ซอยจินดาวัฒน์ 
(ชุมชนหนองกระโดง)

2,125,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยแยกจาก ถนน
บ้านบึง-แกลง บริเวณ
ข้าบริษัทโตโยต้า (เส้น
ที 1) และบริเวณหลัง
โรงงานญีปุ่นไปออก
ถนนหนองกันเกรา 
(เส้นที 2) (ชุมชนสาร
นารถ)

2,092,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนข้างบ้านเจ๊นุช 
ซอยแยกสุนทรโวหาร 
ซอย 5 (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

79,500

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนเข้าบ้านคุณ
นงลักษณ์ ประยุทธ 
(ชุมชนหนองแหวน)

1,267,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนซอยบ้านไทร
งาม (สุนทรภู่ซอย 7) 
(ชุมชนพลงช้างเผือก)

222,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนต่อจากของ
เดิม ซอยบ้านตุ้น ดอน
มะกอก (ชุมชนดอน
มะกอก)

1,000,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนทางเข้าบ้าน
ครูสมศักดิ (สอยมวย) 
ถนนสุนทรภู่ซอย 7 
หลังโรงเรียนแกลง 
"วิทยสถาวร" (ชุมชน
พลงช้างเผือก)

157,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนบ้านแม่ช่าง
ชัย ถนนศาลาตาผ่อง 
(หนองแหวน) ตรง
ข้ามบ้านคุณนงลักษณ์ 
ประยุทธ (ชุมชนหนอง
แหวน)

1,505,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนสุนทรภู่ ซอย 
5 บริเวณทางเข้าบ้าน
นายสนอง มังคัง (ชุม
ชนพลงช้างเผือก)

520,000

ค่าติดตังโคมไฟถนน
เทศบาล 1 (ชุมชน
สุนทรโวหาร)

320,000

ค่าติดตังโคมไฟถนน
เทศบาล 2 (ชุมชน
แกลงแกล้วกล้า)

350,000

ค่าปรับปรุงระบบ
ระบายนํา หน้าร้านชาย
สากล ถนนเทศบาล 1 
ซอย 4 (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

115,000

ค่าวางท่อระบายนํา 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.80 เมตร 
บริเวณวงเวียนใน เพือ
ปรับระดับการไหลของ
นํา (ชุมชน
หนองกระโดง)

350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนต่อจากของ
เดิม ซอยบ้านตุ้น ดอน
มะกอก (ชุมชนดอน
มะกอก)

1,000,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนทางเข้าบ้าน
ครูสมศักดิ (สอยมวย) 
ถนนสุนทรภู่ซอย 7 
หลังโรงเรียนแกลง 
"วิทยสถาวร" (ชุมชน
พลงช้างเผือก)

157,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนบ้านแม่ช่าง
ชัย ถนนศาลาตาผ่อง 
(หนองแหวน) ตรง
ข้ามบ้านคุณนงลักษณ์ 
ประยุทธ (ชุมชนหนอง
แหวน)

1,505,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนสุนทรภู่ ซอย 
5 บริเวณทางเข้าบ้าน
นายสนอง มังคัง (ชุม
ชนพลงช้างเผือก)

520,000

ค่าติดตังโคมไฟถนน
เทศบาล 1 (ชุมชน
สุนทรโวหาร)

320,000

ค่าติดตังโคมไฟถนน
เทศบาล 2 (ชุมชน
แกลงแกล้วกล้า)

350,000

ค่าปรับปรุงระบบ
ระบายนํา หน้าร้านชาย
สากล ถนนเทศบาล 1 
ซอย 4 (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

115,000

ค่าวางท่อระบายนํา 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.80 เมตร 
บริเวณวงเวียนใน เพือ
ปรับระดับการไหลของ
นํา (ชุมชน
หนองกระโดง)

350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 425,000 100,000 100,000 30,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

200,000

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงอาคารอเนกประ
สงค์ ศสมช.สารนารถ 
(ชุมชนสารนารถ)

845,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ทีทําการ
ชุมชนในยางต่อจาก
ของเดิม (ชุมชนใน
ยาง)

820,000

ค่าติดตังเหล็กดัด
อาคารโรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา

550,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 135,000 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 112,000 400,000 12,292,000

รวม 30,492,200 8,841,800 2,975,600 44,289,700 7,873,200 26,145,900 5,772,600 27,960,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 755,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

200,000

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงอาคารอเนกประ
สงค์ ศสมช.สารนารถ 
(ชุมชนสารนารถ)

845,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ทีทําการ
ชุมชนในยางต่อจาก
ของเดิม (ชุมชนใน
ยาง)

820,000

ค่าติดตังเหล็กดัด
อาคารโรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา

550,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 225,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 12,804,000

รวม 154,351,800
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1. เงินเดือนและเงินเพ่ิมท่ีจ�ายควบกับเงินเดือน
   (1) เงินเดือน (ข�าราชการ/พนักงานส�วนท�องถ่ิน) ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 19,440,900 บาท 
   (2) เงินประจําตําแหน�งของผู�บริหาร (ข�าราชการ/พนักงานส�วนท�องถ่ิน) ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 764,400 บาท 
   (3) เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ�ายควบกับเงินเดือน
       -เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 1,421,800 บาท 
       -เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของผู�ปฎิบัติงานด�านสาธารณสุข ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 18,000 บาท 
2. เงินค�าจ�าง
   (1) เงินค�าจ�างประจํา ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 3,472,700 บาท 
   (2) เงินค�าจ�างชั่วคราว ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 16,281,800 บาท 
3. ประโยชน>ตอบแทนอ่ืน
   (1) เงินสวัสดิการเก่ียวกับเบ้ียกันดาร/พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย/พ้ืนท่ีพิเศษ ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น  - บาท 
   (2) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการช�วยเหลือบุตร ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น  - บาท 
   (3) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุน ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 451,800 บาท 
       สนับสนุนการศึกษาบุตรข�าราชการและลูกจ�างประจําของ
       กรุงเทพมหานคร และข�าราชการกรุงเทพมหานคร
   (4) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น  - บาท 
   (5) เงินค�าตอบแทนผู�ปฎิบัติงานด�านความเจ็บปCวยนอกเวลาราชการ ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 60,000 บาท 
       และในวันหยุดราชการเฉพาะสําหรับข�าราชการ/พนักงาน
       ส�วนท�องถ่ินและลูกจ�าง (แพทย> พยาบาล ทันตแพทย> ฯลฯ)
   (6) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับบุคลากรทางด�านการแพทย>และสาธารณสุข ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น  - บาท 
       สําหรับแพทย> ทันตแพทย>และเภสัชกรท่ีไม�ปฏิบัติเวชปฎิบัติส�วนตัว
   (7) เงินค�าเช�าบ�าน ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 413,000 บาท 
   (8) เงินทําขวัญข�าราชการ/พนักงานส�วนท�องถ่ินและลูกจ�าง ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น  - บาท 
       ซ่ึงได�รับอันตรายหรือปCวยเจ็บ เพราะการปฏKบัติงานในหน�าท่ี
   (9) เงินเก่ียวกับศพข�าราชการ/พนักงานส�วนท�องถ่ินและลูกจ�างซ่ึง ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 20,000 บาท 
       ถึงแก�ความตายในระหว�างเดินทางไปราชการ

รายการค�าใช	จ�ายในการบริหารงานบุคคล (ท่ีตั้งจ�ายจากรายได	) เทศบาลตําบลเมืองแกลง

การจําแนกรายการค�าใช	จ�าย เงินเดือน ประโยชน'ตอบแทนอ่ืนและเงินค�าจ	างของพนักงานส�วนท	องถ่ินและลูกจ	าง



  (10) เงินบําเหน็จลูกจ�างประจํา ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 1,119,900 บาท 
  (11) เงินช�วยเหลือค�าครองชีพผู�รับบํานาญของข�าราชการ/ ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 136,300 บาท 
        พนักงานส�วนท�องถ่ินท่ีมิใช�ตําแหน�งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช�วยเหลือ
        รายเดือนผู�รับบํานาญซ่ึงลาออกจากราชการก�อนเกษียณอายุ
        ของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)
  (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 895,200 บาท 
  (13) เงินทดแทนข�าราชการวิสามัญ ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น  - บาท 
  (14) เงินสํารองสําหรับเงินเดือนและค�าจ�างท่ีกําหนดใหม� ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น  - บาท 
  (15) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 2,291,800 บาท 
  (16) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการกรุงเทพมหานคร ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น บาท 
  (17) บําเหน็จความชอบค�าทดแทนและการช�วยเหลือเจ�าหน�าท่ี ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น  - บาท 
        และประชาชนผู�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือช�วยราชการ เนื่องใน
        การปLองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร�อยของประเทศ
  (18) ค�าใช�จ�าย ตามข�อ 7 วรรคสอง ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น  - บาท 
        ของประกาศคณะกรรมการมาตราฐาน
        การบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน เรื่องกําหนดมาตราฐานกลาง
        บริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน ลงวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2544
        (เงินประโยชน>ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ โบนัส)

46,787,600 บาท 

-2-

รวมรายจ�ายท้ังส้ิน

หมายเหตุ  คิดเปNนร�อยละ 27.79 ของเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปO 2561



 
      

          เรื่อง    ประกาศการใช�เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
    
    

 

  ตามท่ีได�มีการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 
15 สิงหาคม 2560  เพ่ือเสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป-งบประมาณ 
ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 
วาระ 2 และวาระ 3  ซ่ึงสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงพิจารณาให�ความเห็นชอบเรียบร�อยแล�ว นั้น
  

  บัดนี้ ผู�ว�าราชการจังหวัดระยอง ได�พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�
งบประมาณ 2561 ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยประกาศใช�เทศบัญญัติใช�บังคับตามข�อ 
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค9กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ
(ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ.2543  
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัว
2561 มีผลใช�บังคับใช�ตั้งแต�วันท่ี 
    
    

     
     

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      
         ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

เรื่อง    ประกาศการใช�เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
        ประจําป-งบประมาณ  2561 

 ....................................................................... 

ตามท่ีได�มีการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 
เพ่ือเสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป-งบประมาณ 
สิงหาคม 2560  และสมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 12  กันยายน  

ซ่ึงสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงพิจารณาให�ความเห็นชอบเรียบร�อยแล�ว นั้น

บัดนี้ ผู�ว�าราชการจังหวัดระยอง ได�พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยประกาศใช�เทศบัญญัติใช�บังคับตามข�อ 

กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค9กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ
2543  ต�อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป-งบประมาณ 
มีผลใช�บังคับใช�ตั้งแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2560  เป@นต�นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  กันยายน  พ.ศ. 2560 
      
  

         (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
              นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

ตามท่ีได�มีการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 
เพ่ือเสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป-งบประมาณ 2561 ,สมัยท่ี 3   

กันยายน  2560  พิจารณา 
ซ่ึงสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงพิจารณาให�ความเห็นชอบเรียบร�อยแล�ว นั้น 

บัดนี้ ผู�ว�าราชการจังหวัดระยอง ได�พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป-
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยประกาศใช�เทศบัญญัติใช�บังคับตามข�อ 25 แห�งระเบียบ

ศ. 2541   แก�ไขเพ่ิมเติม 

กัน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป-งบประมาณ 
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