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ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561, สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และ สมัยสามัญ 
สมัยที่  4 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  18 กันยายน 2561 พิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ซึ่งสภาเท ศบาล             
ต าบลเมืองแกลงพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง โดยประกาศใช้เทศบัญญัติใช้บังคับตามข้อ 25 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่  26  กันยายน  พ.ศ.  2561 
 
 
 

 (นายสันติชัย   ตังสวานิช) 
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รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้) เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

การจ าแนกรายการค่าใช้จ่าย เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 

1. เงินเดือนและเงินเพิ่มท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน 

    (1) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)    ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,914,800 บาท  

2. เงินค่าจ้าง  

    (1) เงินค่าจ้างประจ า       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,050,100 บาท 

    (2) เงินค่าจ้างช่ัวคราว       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,679,300 บาท 

3. ประโยชน์ตอบแทนอื่น 

    (1) เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 613,200  บาท 

    (2) เงินตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ 

        ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบก าหนด ในลักษณะดังนี้ 

 2.1 เงินคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (เงินปฏิบัติงานนอกเวลา)  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 900,300  บาท 

 2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ      ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,480,400 บาท 

 2.3 เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

 2.4 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

      และสวัสดิการ (พ.ต.พ.) 

 2.5 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,000  บาท 

      (พ.ต.ส.) 

 2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 179,000  บาท 

      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.7 เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)    ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

 2.8 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัย ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

      และดับเพลิง 

 2.9 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

      ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

 2.10 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการศึกษา ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

       (พ.ค.ส.) 

 2.11 เงินวิทยฐานะ       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 109,200  บาท 

 2.12 เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000  บาท 

 2.13 เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 218,400  บาท 

    (3) เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ (สปพ.) ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 
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    (4) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพ้ืนท่ีจังหวัด  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

        ชายแดนภาคใต้ 

    (5) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษา  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 416,800  บาท 

        แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจ าของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครู 

        กรุงเทพมหานคร 

    (6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

    (7) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000  บาท 

        วันหยุดราชการเฉพาะส าหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ 

        ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ) 

    (8) เงินเพิ่มพิเศษส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขส าหรับแพทย์  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

        ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว 

    (9) เงินค่าเช่าบ้าน       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 426,000  บาท 

    (10) เงินท าขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

          ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติในหน้าท่ี 

    (11) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

          ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ 

    (12) เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า      ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,545,300 บาท 

    (13) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 136,300  บาท 

          ที่มิใช่ต าแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบ านาญซึ่ง 

          ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.) 

    (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 956,900  บาท 

    (15) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,477,300 บาท 

    (16) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

    (17) บ าเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลอืเจ้าหน้าท่ีและประชาชน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

          ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและ 

          รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ 

    (18) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

          ประจ าปีแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

    (19) ทุนการศึกษา       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

    (20) เงินเกษียณอายุก่อนก าหนด      ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

         รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 55,201,300 บาท 

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 29.81 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 (งบประมาณรายจา่ยทั่วไป จ านวน 170,687,000 บาท           

             งบเฉพาะกิจการการประปา จ านวน 14,515,200 บาท รวมเป็น 185,202,200 บาท) 



เทศบาลตําบลเมืองแกลง

เขต/อําเภอ แกลง    จังหวัดระยอง

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

68/1  ซอย-  ถนนเทศบาล 2  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง  21110

พืนที 14.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 18,480 คน

ชาย 8,829 คน

หญิง 9,651 คน

ข้อมูล ณ วันที 7 พฤศจิกายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลงอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลงจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 353,099,220.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 230,256,882.65 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 86,282,416.35 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 12 โครงการ รวม 9,837,161.38 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 35 โครงการ รวม 11,937,852.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 199,443,716.91 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 20,032,382.49 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 7,534,609.47 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 7,276,417.63 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 2,372,383.01 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 380,420.59 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 106,222,501.72 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 55,625,002.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,928,193.34 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 139,731,427.59 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 37,402,760.13 บาท

งบบุคลากร จํานวน 37,056,980.62 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 37,678,062.67 บาท

งบลงทุน จํานวน 14,976,835.17 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 11,956.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 12,604,833.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,928,193.34 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 2,766,449.83 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 15,274,107.83 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 11,290,390.38 บาท

กําไรสะสม จํานวน 3,983,717.45 บาท

เงินสะสม จํานวน 13,676,391.47 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,215,639.48 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 646,737.50 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 26,119,738.71 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 12,008,728.85 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 4,100,785.48 บาท

กําไรสะสม จํานวน 7,907,943.37 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 38,407,986.08 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 1,785.76 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 89,674,700.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 18,654,698.51 17,765,500.00 15,930,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 9,924,734.65 8,104,500.00 5,199,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,021,454.96 5,986,500.00 4,543,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,718,300.04 2,700,000.00 2,850,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 707,946.41 751,000.00 251,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 39,027,134.57 35,308,500.00 28,775,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 87,523,056.00 81,572,700.00 80,387,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 87,523,056.00 81,572,700.00 80,387,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 53,209,623.00 55,247,230.00 61,525,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 53,209,623.00 55,247,230.00 61,525,000.00

รวม 179,759,813.57 172,128,430.00 170,687,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 24,970,721.52 41,478,200.00 35,394,500.00

งบบุคลากร 37,097,294.84 44,013,200.00 46,905,800.00

งบดําเนินงาน 40,487,375.14 48,568,900.00 52,740,500.00

งบลงทุน 26,096,827.38 22,882,500.00 22,694,900.00

งบรายจ่ายอืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 12,953,060.00 13,044,000.00 12,926,300.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 141,630,278.88 170,011,800.00 170,687,000.00

รวม 141,630,278.88 170,011,800.00 170,687,000.00
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ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 31,830,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,951,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 28,326,800

แผนงานสาธารณสุข 6,960,500

แผนงานเคหะและชุมชน 29,887,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,545,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,977,400

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17,814,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 35,394,500

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 170,687,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 11,083,500 3,458,300 4,888,700 19,430,500

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,656,500 3,458,300 4,888,700 15,003,500

งบดําเนินงาน 7,359,000 1,252,500 1,553,000 10,164,500

    ค่าตอบแทน 312,000 110,000 247,000 669,000

    ค่าใช้สอย 4,642,000 592,000 740,000 5,974,000

    ค่าวัสดุ 1,269,000 549,000 566,000 2,384,000

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

งบลงทุน 2,003,000 57,000 150,000 2,210,000

    ค่าครุภัณฑ์ 1,919,000 57,000 150,000 2,126,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 84,000 0 0 84,000

งบรายจ่ายอืน 25,000 0 0 25,000

    รายจ่ายอืน 25,000 0 0 25,000

                                             รวม 20,470,500 4,767,800 6,591,700 31,830,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 4,171,200 4,171,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,171,200 4,171,200

งบดําเนินงาน 1,380,000 1,380,000

    ค่าตอบแทน 95,000 95,000

    ค่าใช้สอย 567,000 567,000

    ค่าวัสดุ 565,000 565,000

    ค่าสาธารณูปโภค 153,000 153,000

งบลงทุน 400,000 400,000

    ค่าครุภัณฑ์ 400,000 400,000

                                             รวม 5,951,200 5,951,200

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,385,100 4,077,800 5,462,900

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,385,100 4,077,800 5,462,900

งบดําเนินงาน 114,500 9,083,400 9,197,900

    ค่าตอบแทน 0 9,000 9,000

    ค่าใช้สอย 25,000 2,475,700 2,500,700

    ค่าวัสดุ 89,500 6,598,700 6,688,200

งบลงทุน 50,000 1,248,000 1,298,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 1,098,000 1,148,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 12,368,000 12,368,000

    เงินอุดหนุน 0 12,368,000 12,368,000

                                             รวม 1,549,600 26,777,200 28,326,800



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,053,900 1,061,600 2,094,900 4,210,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,053,900 1,061,600 2,094,900 4,210,400

งบดําเนินงาน 140,000 1,608,900 651,200 2,400,100

    ค่าตอบแทน 10,000 12,000 70,000 92,000

    ค่าใช้สอย 30,000 758,200 445,000 1,233,200

    ค่าวัสดุ 100,000 488,700 66,000 654,700

    ค่าสาธารณูปโภค 0 350,000 70,200 420,200

งบลงทุน 0 0 30,000 30,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000

    เงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000

                                             รวม 1,193,900 2,670,500 3,096,100 6,960,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 935,700 577,400 1,574,100 5,396,500 8,483,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 935,700 577,400 1,574,100 5,396,500 8,483,700

งบดําเนินงาน 37,400 829,000 5,347,900 12,721,400 18,935,700

    ค่าตอบแทน 0 0 36,000 658,300 694,300

    ค่าใช้สอย 12,000 62,000 4,340,900 7,633,100 12,048,000

    ค่าวัสดุ 23,000 767,000 971,000 4,170,000 5,931,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,400 0 0 260,000 262,400

งบลงทุน 0 1,568,000 100,000 800,000 2,468,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 50,000 100,000 800,000 950,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,518,000 0 0 1,518,000

                                             รวม 973,100 2,974,400 7,022,000 18,917,900 29,887,400



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 2,202,400 2,202,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,202,400 2,202,400

งบดําเนินงาน 1,337,800 1,337,800

    ค่าตอบแทน 82,800 82,800

    ค่าใช้สอย 1,235,000 1,235,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

งบลงทุน 5,000 5,000

    ค่าครุภัณฑ์ 5,000 5,000

                                             รวม 3,545,200 3,545,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม

งบบุคลากร 262,600 262,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 262,600 262,600

งบดําเนินงาน 8,014,500 8,014,500

    ค่าตอบแทน 66,000 66,000

    ค่าใช้สอย 6,420,000 6,420,000

    ค่าวัสดุ 93,500 93,500

    ค่าสาธารณูปโภค 1,435,000 1,435,000

งบลงทุน 2,462,000 2,462,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,412,000 2,412,000

งบเงินอุดหนุน 238,300 238,300

    เงินอุดหนุน 238,300 238,300

                                             รวม 10,977,400 10,977,400



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบบุคลากร 2,682,100 2,682,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,682,100 2,682,100

งบดําเนินงาน 1,310,000 1,310,000

    ค่าตอบแทน 52,000 52,000

    ค่าใช้สอย 468,000 468,000

    ค่าวัสดุ 650,000 650,000

    ค่าสาธารณูปโภค 140,000 140,000

งบลงทุน 13,821,900 13,821,900

    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 13,721,900 13,721,900

                                             รวม 17,814,000 17,814,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 35,394,500 35,394,500

    งบกลาง 35,394,500 35,394,500

                                             รวม 35,394,500 35,394,500
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 12,341,152.43 13,934,138.27 14,290,979.51 13,234,600.00 -9.33 % 12,000,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 554,381.44 708,048.12 526,990.10 434,600.00 -7.96 % 400,000.00

     ภาษีป้าย 3,510,656.40 4,068,794.80 3,703,698.90 3,943,000.00 -13.52 % 3,410,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 90,720.00 90,750.00 133,030.00 153,300.00 -21.72 % 120,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 16,496,910.27 18,801,731.19 18,654,698.51 17,765,500.00 15,930,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 136,080.00 136,125.00 199,545.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 27,216.00 27,225.00 39,909.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 240.00 500.00 2,070.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 49,343.00 37,269.00 33,837.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 9,048,723.54 7,848,653.61 7,926,894.65 6,748,000.00 -44.46 % 3,748,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 34,500.00 34,500.00 35,095.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 72,900.00 75,250.00 81,400.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 91,600.00 98,800.00 48,200.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 56,830.00 75,150.00 27,990.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 30,160.00 32,800.00 145,990.00 5,000.00 1,900.00 % 100,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 5,900.00 4,520.00 5,670.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 26,069.85 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 3,200.00 3,200.00 1,400.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 197,750.00 159,000.00 188,300.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 120.00 900.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 7,860.00 12,300.00 7,740.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 30,200.00 30,800.00 19,400.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 417,066.65 233,294.28 520,566.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 37,810.00 54,750.00 24,168.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 626,560.00 569,740.00 451,370.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

40,700.00 37,500.00 38,500.00 21,000.00 0.00 % 21,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 31,800.00 29,400.00 40,800.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 90,000.00 80,000.00 58,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 3,620.00 3,150.00 2,370.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 16,920.00 16,525.00 13,620.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 8,500.00 5,500.00 1,000.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 11,075,479.19 9,642,141.74 9,924,734.65 8,104,500.00 5,199,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 3,794,633.00 4,196,710.00 4,186,020.00 3,505,600.00 -28.69 % 2,500,000.00

     ดอกเบีย 2,864,266.92 2,827,664.18 2,835,434.96 2,480,900.00 -17.63 % 2,043,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,658,899.92 7,024,374.18 7,021,454.96 5,986,500.00 4,543,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 2,138,084.41 2,553,542.28 2,718,300.04 2,700,000.00 5.56 % 2,850,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,138,084.41 2,553,542.28 2,718,300.04 2,700,000.00 2,850,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 141,100.00 161,600.00 108,000.00 550,000.00 -90.91 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 89.00 110.00 100.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 407,724.20 752,041.00 599,846.41 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 548,913.20 913,751.00 707,946.41 751,000.00 251,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 1,645,867.87 779,342.51 1,417,769.57 1,600,000.00 12.50 % 1,800,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 29,733,696.10 30,844,918.72 29,789,460.24 29,130,000.00 -0.45 % 29,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 24,500,038.53 25,669,758.73 33,866,352.04 32,792,700.00 -9.93 % 29,537,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,674,600.05 2,533,420.29 2,253,564.71 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00

     ภาษีสุรา 3,715,616.42 3,662,302.74 3,728,659.01 3,200,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 6,401,252.90 7,877,643.37 8,985,629.50 5,800,000.00 89.66 % 11,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 178,508.30 158,616.43 287,651.06 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 182,896.53 124,362.29 116,135.87 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 9,620,505.00 7,597,747.00 7,077,834.00 7,500,000.00 0.00 % 7,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 78,652,981.70 79,248,112.08 87,523,056.00 81,572,700.00 80,387,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 36,424,583.00 35,013,827.00 53,209,623.00 55,247,230.00 11.36 % 61,525,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 36,424,583.00 35,013,827.00 53,209,623.00 55,247,230.00 61,525,000.00

รวมทุกหมวด 151,995,851.69 153,197,479.47 179,759,813.57 172,128,430.00 170,687,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 170,687,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 15,930,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 12,000,000 บาท
เพิมขึน จํานวน 765,000.00 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับราย
รับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 400,000 บาท
เพิมขึน จํานวน 60,000.00 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 3,410,000 บาท
เพิมขึน จํานวน 310,000.00 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับราย
รับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 120,000 บาท
เพิมขึน จํานวน 10,000.00 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 5,199,500 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
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 3,748,000 บาท
ลดลง จํานวน 3,000,000 บาท เนืองจากหน่วยงานอืนขอยกเลิกการกําจัด
ขยะมูลฝอยกับเทศบาล โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปี
งบประมาณทีผ่านมา
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 100,000 บาท
เพิมขึน จํานวน 95,000.00 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
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
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 20,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 600,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 21,000 บาท

เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 15,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 50,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 7,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 4,543,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 2,500,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ดอกเบีย จํานวน 2,043,500 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,850,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 2,850,000 บาท
เพิมขึน จํานวน 150,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปีงบประมาณทีผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 251,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
ลดลง จํานวน 500,000.00 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
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
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 80,387,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,800,000 บาท
เพิมขึน จํานวน 200,000.00 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับราย
รับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 29,000,000 บาท
เพิมขึน จํานวน 3,000,000.00 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 29,537,000 บาท
เพิมขึน จํานวน 5,537,000.00 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,300,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 11,000,000 บาท
เพิมขึน จํานวน 5,200,000.00 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 7,500,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 61,525,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 61,525,000 บาท

เพิมขึน จํานวน 7,708,000.00 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,133,280.00 1,133,280.00 1,104,886.17 1,133,300.00 0 % 1,133,300

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 270,000.00 270,000.00 262,246.82 270,000.00 0 % 270,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 270,000.00 270,000.00 262,246.82 270,000.00 0 % 270,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 324,000.00 324,000.00 323,196.42 324,000.00 0 % 324,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 2,429,640.00 2,429,640.00 2,429,640.00 2,429,700.00 0 % 2,429,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,426,920.00 4,426,920.00 4,382,216.23 4,427,000.00 4,427,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,909,956.77 3,218,160.00 3,043,892.85 2,991,500.00 73.3 % 5,184,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 9,100.00 0.00 3,393.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 109,200.00 121,800.00 126,000.00 148,000.00 25.68 % 186,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 219,210.00 240,780.00 242,400.00 258,000.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 814,569.35 739,427.00 833,880.00 908,000.00 20.5 % 1,094,100

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 133,900.00 103,160.00 109,620.00 110,600.00 -2.17 % 108,200

เงินอืนๆ 58,100.00 79,800.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,254,036.12 4,503,127.00 4,443,185.85 4,500,100.00 6,656,500

รวมงบบุคลากร 8,680,956.12 8,930,047.00 8,825,402.08 8,927,100.00 11,083,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง    จังหวัดระยอง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 2,922,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 -100 % 0

ค่าเบียประชุม 11,625.00 17,062.50 10,625.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 7,000.00 328.57 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 77,400.00 59,400.00 59,400.00 65,000.00 10.77 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,445.00 81,500.00 62,500.00 115,000.00 73.91 % 200,000

รวมค่าตอบแทน 149,470.00 3,079,962.50 3,132,525.00 3,197,000.00 312,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 863,075.27 1,166,013.55 1,035,537.50 1,274,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 326,400

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความ
ปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 
พระพรรษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 540,000

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
หมู่อาคารลดโลกร้อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 216,000

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
อาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

โครงการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 93,600

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 70,050.00 74,435.00 61,175.00 250,000.00 0 % 250,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน,นักศึกษา 0.00 259,400.00 226,000.00 282,800.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมร่วมใจ
ประหยัดไฟฟ้า 0.00 55,364.00 65,760.00 70,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 0.00 233,125.00 15,690.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 0.00 0.00 0.00 172,700.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อ ศูนย์พระมหาชนกเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

0.00 0.00 0.00 345,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

0.00 0.00 570,740.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมร่วมใจ
ประหยัดไฟฟ้า 56,737.20 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานเทศบาล 212,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรับเสด็จพระบรม
วงศ์ศานุวงศ์ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา 290,180.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 50,650.00 87,915.00 49,303.00 170,000.00 17.65 % 200,000

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการเลือกตังนายกเทศมนตรี/สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อ
หลวง ศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 570,000

โครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 81,582.00 93,980.30 151,764.30 200,000.00 25 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 1,624,374.47 1,970,232.85 2,175,969.80 3,064,500.00 4,642,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 368,531.50 620,918.50 132,159.50 400,000.00 0 % 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,781.60 43,880.70 10,272.00 25,000.00 -20 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,759.00 22,319.00 36,447.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 13,556.70 0.00 737.23 20,000.00 500 % 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,350.00 33,700.00 36,400.00 18,000.00 563.89 % 119,500

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 374,514.23 330,359.87 373,605.94 462,000.00 -3.79 % 444,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,424.20 6,021.00 24,518.00 90,000.00 -66.67 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 76,690.00 12,040.00 89,387.50 70,000.00 28.57 % 90,000

วัสดุอืน 734.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 894,341.23 1,069,239.07 703,527.17 1,150,000.00 1,269,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 669,137.50 542,448.54 537,479.41 605,000.00 7.44 % 650,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,862.64 10,098.66 12,959.84 20,000.00 250 % 70,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 62,064.11 69,582.03 55,507.07 70,000.00 42.86 % 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 111,619.00 76,765.00 86,641.00 90,000.00 66.67 % 150,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 471,731.94 530,506.00 153,866.00 121,000.00 37.19 % 166,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,325,415.19 1,229,400.23 846,453.32 906,000.00 1,136,000

รวมงบดําเนินงาน 3,993,600.89 7,348,834.65 6,858,475.29 8,317,500.00 7,359,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองสแกนลายนิวมือ 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองโทรสาร 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือแท่นยืนบรรยาย (PODIUM) 
พร้อมเครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 0.00 0.00 0.00 787,000.00 -100 % 0

รถจักรยานพร้อมพ่วงข้าง 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) (ชุมชนสารนารถ) 0.00 0.00 1,423,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ในอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

0.00 0.00 531,000.00 0.00 0 % 0

เครืองบันทึกเสียงระบบเท้าเหยียบ 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังกล้องวงจรปิด CCTV 
(ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลง
แกล้วกล้า)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,669,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบขาตัง 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
พร้อมติดตัง 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet 
Printer 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 9,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ีี 1(จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า19 นิว)

0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 27,803.50 45,760.00 47,080.00 200,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 81,203.50 155,760.00 2,069,180.00 1,043,000.00 1,919,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการติดตังฉากกัน PVC ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลฯ ชัน 3 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงห้องนําสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 0.00 0.00 0.00 900,000.00 -100 % 0

จัดทําป้ายบอกสถานทีและเส้นทาง (ข้อ
ความ ๒ ด้าน) 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดทําป้ายบอกเส้นทางและสถานที 
จํานวน ๙ ชุด 0.00 55,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตังกระจกโค้งชนิดโพลี 
(ชุมชนหมู่บ้านเอืออาทรระยอง (วังหว้า) 
และชุมชนหนองกระโดง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

โครงการติดตังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร (ชุมชนชนหนอง
แหวน และชุมชนหนองแตงโม)

0.00 0.00 0.00 270,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังสัญญาณไฟกระพริบโซ
ล่าร์เซลล์ (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนใน
ยาง และชุมชนหนองกระโดง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 2,780.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 91,280.00 0.00 1,250,000.00 84,000

รวมงบลงทุน 81,203.50 247,040.00 2,069,180.00 2,293,000.00 2,003,000

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  14:23:45 หน้า : 6/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 25,000.00 37,000.00 -100 % 0

โครงการสํารวจความพึงพอใจ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมรายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 25,000.00 37,000.00 25,000

รวมงบรายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 25,000.00 37,000.00 25,000

รวมงานบริหารทัวไป 12,775,760.51 16,545,921.65 17,778,057.37 19,574,600.00 20,470,500

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,770,775.35 1,819,227.72 1,914,740.00 1,983,900.00 40.01 % 2,777,600

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 27,000.00 67,000.00 78,000.00 0 % 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 500,918.00 544,200.00 528,247.74 558,000.00 1.56 % 566,700

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 33,936.00 36,000.00 33,774.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,305,629.35 2,426,427.72 2,543,761.74 2,655,900.00 3,458,300

รวมงบบุคลากร 2,305,629.35 2,426,427.72 2,543,761.74 2,655,900.00 3,458,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 95,400.00 77,850.00 72,000.00 78,000.00 0 % 78,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,740.00 3,740.00 9,070.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 110,140.00 81,590.00 81,070.00 110,000.00 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 207,097.00 227,383.50 330,350.50 350,000.00 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000
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ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัด
ปลวก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 5,375.00 4,875.00 6,125.00 12,000.00 0 % 12,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล 0.00 0.00 8,000.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําข้อมูลแผนชุมชน
และแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 0.00 13,875.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล 0.00 0.00 20,490.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําข้อมูลสํารวจพืน
ฐานทําแผนชุมชน 11,375.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 65,463.00 23,880.00 44,770.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 17,484.25 2,086.50 25,381.35 70,000.00 71.43 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 306,794.25 272,100.00 435,116.85 532,000.00 592,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 76,892.00 156,091.80 107,184.00 216,000.00 57.41 % 340,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 42,799.15 30,548.50 19,376.52 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 7,803.00 13,044.50 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 1,155.60 11,245.70 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 3,600.00 11.11 % 4,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,506.00 1,050.00 3,559.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,140.06 29,721.44 45,870.00 50,000.00 20 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 167,337.21 226,370.34 200,279.72 414,600.00 549,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,219.80 1,321.45 1,121.20 1,500.00 0 % 1,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,219.80 1,321.45 1,121.20 1,500.00 1,500

รวมงบดําเนินงาน 585,491.26 581,381.79 717,587.77 1,058,100.00 1,252,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 27,500.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 
(รายการที 1) 0.00 11,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 
(รายการที 2) 0.00 6,300.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ตู้สาขาโทรศัพท์ 0.00 0.00 81,106.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงชนิดสะท้อนแสง 
Digital single lens reflex แบบเปลียน
เลนส์ได้

0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือฉากโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 
40 นิว 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  14:23:46 หน้า : 9/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดจ้างทําม่านปรับแสงกันยูวีพร้อม
อุปกรณ์และติดตัง 0.00 0.00 21,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 6,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2(จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า19 นิว)

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา แบบ Network สําหรับ
กระดาษ A3 

0.00 0.00 0.00 53,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์(ink Tank Printer) 0.00 0.00 8,600.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 0.00 0.00 11,200.00 0.00 0 % 0

จัดซือจอภาพแบบLCD หรือLED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 21.5 นิว 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 25,335.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,500.00 64,135.00 258,206.00 114,000.00 57,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0

รวมงบลงทุน 24,500.00 64,135.00 258,206.00 164,000.00 57,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,915,620.61 3,071,944.51 3,519,555.51 3,878,000.00 4,767,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,567,236.07 2,567,842.56 2,455,657.41 2,493,100.00 55 % 3,864,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 33,084.00 4,140.00 0.00 14,200.00 -9.86 % 12,800

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 13,500.00 18,000.00 18,000.00 233.33 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 688,440.00 587,870.63 739,418.06 849,800.00 6.8 % 907,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 86,940.00 49,027.00 67,070.00 59,100.00 -25.38 % 44,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,375,700.07 3,222,380.19 3,280,145.47 3,434,200.00 4,888,700

รวมงบบุคลากร 3,375,700.07 3,222,380.19 3,280,145.47 3,434,200.00 4,888,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 47,000.00 6.38 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 102,000.00 33,000.00 0.00 39,000.00 7.69 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 41,042.50 55,445.00 52,250.00 55,000.00 0 % 55,000

รวมค่าตอบแทน 143,042.50 88,445.00 52,250.00 191,000.00 247,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 38,197.73 10,988.33 10,765.93 80,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 320,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าเบียประกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการชําระภาษี 20,160.00 20,160.00 24,820.00 12,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประหยัดนํามัน 0.00 13,000.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 131,040.00 13,670.00 66,890.00 155,000.00 -3.23 % 150,000

โครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริม
การชําระภาษี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการรณรงค์ประหยัดนํามัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 122,375.56 148,928.70 105,547.50 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 311,773.29 206,747.03 208,023.43 477,000.00 740,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 137,208.00 127,317.00 56,870.00 75,000.00 100 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,618.40 1,300.05 1,744.10 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 39,757.00 27,600.00 13,600.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 217,317.50 191,106.52 195,221.60 214,000.00 30.84 % 280,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,594.00 16,649.00 14,774.99 35,000.00 42.86 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 440,494.90 363,972.57 282,210.69 410,000.00 566,000

รวมงบดําเนินงาน 895,310.69 659,164.60 542,484.12 1,078,000.00 1,553,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 
BTU เบอร์ 5 (รีโมทไร้สาย) พร้อมติด
ตัง จํานวน 2 เครือง

0.00 0.00 64,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซือเครืองวัดระยะเลเซอร์ดิจิตอล 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือล้อวัดระยะเลเซอร์แบบดิจิตอล 13,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 9,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน ๑ เครือง 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ๑ 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที ๒ 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 64,140.00 123,000.00 38,000.00 78,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 111,840.00 123,000.00 184,800.00 99,000.00 150,000

รวมงบลงทุน 111,840.00 123,000.00 184,800.00 99,000.00 150,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 4,397,850.76 4,019,544.79 4,022,429.59 4,626,200.00 6,591,700

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 20,089,231.88 23,637,410.95 25,320,042.47 28,078,800.00 31,830,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 586,320.00 365,919.66 366,360.00 477,100.00 15.93 % 553,100
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 14,200.00 -9.86 % 12,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,077,000.00 1,158,280.00 781,608.38 757,200.00 4.5 % 791,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,358,101.61 2,472,388.36 2,380,210.00 2,121,600.00 20.05 % 2,547,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 350,924.13 352,495.48 309,395.00 248,500.00 7.44 % 267,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,372,345.74 4,349,083.50 3,837,573.38 3,618,600.00 4,171,200

รวมงบบุคลากร 4,372,345.74 4,349,083.50 3,837,573.38 3,618,600.00 4,171,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 53,000.00 -5.66 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 31,300.00 13,300.00 29,050.00 45,000.00 0 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 31,300.00 13,300.00 29,050.00 98,000.00 95,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,943.50 1,931.50 762.00 7,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตังจุดตรวจเพือ
ป้องกันช่วงเทศกาล ต่าง ๆ 0.00 12,251.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการตังจุดตรวจเพือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจราจรช่วงเทศกาลต่าง ๆ 0.00 0.00 20,240.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการตังจุดตรวจเพือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ
การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

0.00 0.00 15,619.97 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมศักยภาพ อปพร. 120,275.00 0.00 89,505.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมตรวจป้องกันและ
ป้อมปราบอาชญากรรมและบรรเทา
สาธารณภัย

36,720.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้จ่ายในการจัดตังจุดตรวจเพือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรช่วง
เทศกาล ต่าง ๆ

88,532.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 15,280.00 0.00 10,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการช่วยเหลือประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการตังจุดตรวจเพือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตําบล
เมืองแกลง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,855.00 92,654.04 66,735.00 60,000.00 50 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 279,605.50 106,836.54 202,861.97 337,000.00 567,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,925.00 14,296.00 14,356.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 6,917.55 0.00 3,000.00 133.33 % 7,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,575.00 9,746.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 12,724.00 0.00 0.00 15,000.00 -6.67 % 14,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,351.00 25,166.40 92,098.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 175,123.02 177,155.77 120,760.59 210,000.00 0 % 210,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 1,500.00 2,940.00 7,000.00 -57.14 % 3,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 25,500.00 43,020.00 0.00 45,000.00 0 % 45,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,500.59 970.49 0.00 6,000.00 0 % 6,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 76,633.40 148,500.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 324,332.01 427,272.21 230,154.59 566,000.00 565,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 120,819.94 97,158.95 87,658.59 100,000.00 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล 60,350.14 17,479.52 23,069.20 38,000.00 0 % 38,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 11,607.04 10,030.46 9,387.01 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 192,777.12 124,668.93 120,114.80 153,000.00 153,000

รวมงบดําเนินงาน 828,014.63 672,077.68 582,181.36 1,154,000.00 1,380,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือโทรศัพท์สํานักงาน โทรศัพท์
อนาล็อก มีจอภาพ แสดงโชว์เบอร์เข้า 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือเครืองหาบหามขนาดไม่น้อยกว่า 
15 แรงม้า 0.00 235,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 297,066.52 164,063.10 78,250.00 350,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 297,066.52 399,463.10 83,850.00 350,000.00 400,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0

รวมงบลงทุน 297,066.52 399,463.10 83,850.00 380,000.00 400,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 5,497,426.89 5,420,624.28 4,503,604.74 5,152,600.00 5,951,200

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,497,426.89 5,420,624.28 4,503,604.74 5,152,600.00 5,951,200
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 14,361.29 0.00 0.00 143,200.00 657.75 % 1,085,100

เงินประจําตําแหน่ง 1,693.54 0.00 0.00 20,000.00 200 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 332 % 216,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 7,000.00 242.86 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 16,054.83 0.00 0.00 220,200.00 1,385,100

รวมงบบุคลากร 16,054.83 0.00 0.00 220,200.00 1,385,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 1,693.54 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,693.54 0.00 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,106.00 963.00 963.00 15,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 3,440.00 3,900.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 8,160.00 4,480.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 4,546.00 13,023.00 5,443.00 45,000.00 25,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,530.00 27,601.00 29,933.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 33,751.80 34,125.00 32,529.60 41,500.00 0 % 41,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,800.80 15,518.00 9,870.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 79,082.60 77,244.00 72,332.60 104,500.00 89,500

รวมงบดําเนินงาน 85,322.14 90,267.00 77,775.60 149,500.00 114,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 4,780.00 28,150.00 50,000.00 -100 % 0

คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 4,780.00 28,150.00 50,000.00 50,000

รวมงบลงทุน 0.00 4,780.00 28,150.00 50,000.00 50,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 101,376.97 95,047.00 105,925.60 419,700.00 1,549,600

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 608,260.00 796,303.53 1,172,110.00 1,647,300.00 31.43 % 2,165,100

เงินวิทยฐานะ 84,700.00 91,812.90 67,200.00 84,700.00 28.93 % 109,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,236,804.13 1,414,798.00 1,546,254.19 1,643,500.00 1.39 % 1,666,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 45,732.00 61,970.00 66,419.00 72,000.00 -2.92 % 69,900

เงินอืนๆ 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,042,696.13 2,432,084.43 2,919,183.19 3,514,700.00 4,077,800

รวมงบบุคลากร 2,042,696.13 2,432,084.43 2,919,183.19 3,514,700.00 4,077,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 9,100.00 -1.1 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 9,100.00 9,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,211.01 269,014.00 2,621.50 20,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจ้างเหมาบุคลากรสอนภาษาจีน
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพือป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 797,160.00 1,499,885.00 1,345,923.00 1,848,600.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 76,060.00 56,276.00 89,868.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,035,700

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,938.50 18,909.36 9,918.50 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 893,969.51 1,844,084.36 1,448,331.00 1,938,600.00 2,475,700

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,664.00 49,989.00 47,696.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 4,927.35 161,398.80 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,560.00 30,000.00 29,986.00 30,000.00 66.67 % 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 5,411,248.08 5,605,296.40 5,754,994.36 6,004,800.00 6.39 % 6,388,700

วัสดุก่อสร้าง 0.00 6,564.45 27,597.44 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 10,940.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 5,000.00 5,000.00 0.00 30,000.00 -83.33 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,350.00 4,030.00 4,940.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0.00 7,500.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,350.50 9,852.83 9,833.30 10,000.00 0 % 10,000
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วัสดุการศึกษา 24,200.00 13,456.00 36,712.00 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 5,533,372.58 5,747,556.03 6,073,157.90 6,239,800.00 6,598,700

รวมงบดําเนินงาน 6,427,342.09 7,591,640.39 7,521,488.90 8,187,500.00 9,083,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 ค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี สําหรับครู 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอีบุนวม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 79,000

ค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่น 4,290.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือชันวางหนังสือ 29,940.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 9,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี โรงอาหาร 26,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี สําหรับครู 9,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี สําหรับคอมพิวเตอร์ 8,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือพัดลมโคจรพร้อมติดตัง 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองเคลือบบัตร 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศ 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง
พืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 30,000 BTU พร้อมติดตังในห้อง
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,400

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง
พืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 40,000 BTU พร้อมติดตังในห้อง
สมุด โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 102,400
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จัดจ้างทํากระดานไวท์บอร์ด พร้อมบอร์ด
ชันอ้อย 0.00 0.00 75,200.00 0.00 0 % 0

จัดจ้างทําผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตัง 0.00 0.00 87,053.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 
36,000 BTU พร้อมติดตัง

0.00 0.00 47,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
พร้อมติดตัง 0.00 0.00 79,800.00 0.00 0 % 0

จัดซือชันวางรองเท้า  จํานวน 6 ชุด 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือชันวางเอนกประสงค์ ๔ ชันโล่ง 0.00 0.00 0.00 14,700.00 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  จํานวน 
4 ชุด 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะ เก้าอี สําหรับครู จํานวน 2 ชุด 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะญีปุ่นทรงสีเหลียม ทําจากไม้
ยางพารา 0.00 0.00 57,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะหน้าขาวจํานวน 20 ชุด 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 
นิว พร้อมติดตัง 0.00 0.00 56,452.00 0.00 0 % 0

ชันวางรองเท้า 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะ เก้าอี สําหรับครู 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะเก้าอีสําหรับคอมพิวเตอร์ 0.00 37,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะม้าหินอ่อนพร้อมเก้าอี 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะหน้าขาว 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0 % 0

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี สําหรับนักเรียน 77,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะ เก้าอี นักเรียนอนุบาลทําจาก
ไม้ยางพารา 0.00 0.00 79,000.00 0.00 0 % 0
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จัดซือโต๊ะ เก้าอีื สําหรับนักเรียน จํานวน 
30 ชุด (ทําจากไม้) 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะเก้าอีสําหรับนักเรียน 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนํา 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองช่วยสอนพร้อมลําโพงและ
ไมล์แบบพกพา 14,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองเล่น DVD 5,970.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังกล้องวงจรปิด CCTV 
บริเวณอาคารอนุบาลโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 330,000

ชุดเครืองขยายเสียงกลางแจ้ง 500 วัตต์ 
เพาะเวอร์ มิกเซอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 56,200

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LEF TV) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิว 44,970.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เตียงปฐมพยาบาลเบืองต้น 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองกรองนํา 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองตัดหญ้า 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดจ้างทําผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตัง 
จํานวน 6 ชุด 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซืออุปกรณ์สนามเด็กเล่น 0.00 0.00 519,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

จัดหาครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์สําหรับ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ 15,166.67 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 1,666.64 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟ 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง
ถังหมึกพิมพ์ จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 444,283.31 656,200.00 1,173,805.00 14,700.00 1,098,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินพืนทีระหว่างอาคารเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกับ
อาคารอนุบาล

0.00 0.00 350,000.00 0.00 0 % 0

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างตกแต่งห้องเกียรติยศ 
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 180,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างหลังคาทางเดินถนนโรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา ขนาดไม่น้อยกว่า 
3x90 เมตร และกันสาดด้านหน้าอาคาร
เรียนชัน 1

1,306,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าติดตังเหล็กดัดอาคารโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา 0.00 0.00 0.00 550,000.00 -100 % 0

ค่าปูกระเบืองอาคารเรียนโรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา 0.00 0.00 1,031,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรัวหลังโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา 0.00 0.00 975,000.00 0.00 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าจัดจ้างทําป้ายแนะนําโรงเรียน 51,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมระบบระบายนํา
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 0.00 0.00 0.00 430,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และ
ห้องประชุมโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 0.00 0.00 0.00 157,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -25 % 150,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,438,400.00 0.00 2,356,000.00 1,337,000.00 150,000

รวมงบลงทุน 3,882,683.31 656,200.00 3,529,805.00 1,351,700.00 1,248,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 11,870,320.00 12,103,000.00 12,239,060.00 12,327,000.00 -100 % 0

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,368,000

รวมเงินอุดหนุน 11,870,320.00 12,103,000.00 12,239,060.00 12,327,000.00 12,368,000

รวมงบเงินอุดหนุน 11,870,320.00 12,103,000.00 12,239,060.00 12,327,000.00 12,368,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 24,223,041.53 22,782,924.82 26,209,537.09 25,380,900.00 26,777,200

รวมแผนงานการศึกษา 24,324,418.50 22,877,971.82 26,315,462.69 25,800,600.00 28,326,800

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 837,540.00 627,014.82 537,900.00 772,700.00 28.63 % 993,900

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 11,880.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 23,661.00 18,000.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 891,420.00 650,675.82 555,900.00 832,700.00 1,053,900

รวมงบบุคลากร 891,420.00 650,675.82 555,900.00 832,700.00 1,053,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 42,000.00 10,161.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,000.00 10,161.00 0.00 9,000.00 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,979.50 0.00 374.50 5,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 8,215.00 2,290.00 800.00 20,000.00 -25 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,848.50 19,698.31 11,543.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 16,043.00 21,988.31 12,717.50 45,000.00 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 34,785.00 33,144.00 48,950.00 65,000.00 -23.08 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,463.78 27,648.89 48,951.74 60,000.00 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 54,248.78 60,792.89 97,901.74 125,000.00 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,399.94 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,399.94 0.00 0.00 0.00 0
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รวมงบดําเนินงาน 114,691.72 92,942.20 110,619.24 179,000.00 140,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโทรศัพท์ภายใน 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือพัดลมตังพืน 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติด
ตัง

0.00 0.00 0.00 64,800.00 -100 % 0

ชันวางของ ขนาด 5 ชัน 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะสําหรับคอมพิวเตอร์ 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิว 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี 
แบบ network 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
printer) 0.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล แบบที 2 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวล แบบที 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า19 นิว)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,800.00 80,500.00 30,000.00 99,100.00 0
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รวมงบลงทุน 8,800.00 80,500.00 30,000.00 99,100.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 1,014,911.72 824,118.02 696,519.24 1,110,800.00 1,193,900

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 611,431.61 667,653.53 745,920.00 789,400.00 5.03 % 829,100

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 190,800.00 214,840.00 216,840.00 225,600.00 3.06 % 232,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 802,231.61 882,493.53 962,760.00 1,015,000.00 1,061,600

รวมงบบุคลากร 802,231.61 882,493.53 962,760.00 1,015,000.00 1,061,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -71.43 % 2,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -60 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 32,000.00 12,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 61,139.49 71,929.49 72,490.00 208,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 114,700

ค่าเช่าทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 69,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

ค่าเบียประกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสีเขียว 0.00 36,600.00 23,400.40 35,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 65,600.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิ
อากาศเพือเมืองแกลงน่าอยู่ 124,790.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมใจอนุรักษ์สิงแวด
ล้อม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แม่นําประแส 0.00 8,305.00 17,175.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 7,980.00 25,340.00 10,020.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจสุขภาพ 0.00 0.00 40,430.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจติดตามระบบ
การจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 29,910.00 29,710.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสีเขียว 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การป้องกัน
ยาเสพติด 22,727.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์แม่นําประ
แส 45,657.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาด รส
ชาติอร่อย Clean Food Good Taste 0.00 0.00 45,675.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการตลาดสีเขียว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 0.00 65,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
และผู้ขายของในตลาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการร่วมใจอนุรักษ์สิงแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 36,000.00 26.39 % 45,500

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอนุรักษ์แม่นําประแสร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

โครงการอบรมการจัดการนําเสียชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 301,203.49 237,484.49 274,790.40 439,000.00 758,200
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,770.00 16,940.00 18,994.05 5,500.00 272.73 % 20,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 9,087.51 0.00 25,000.00 -40 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 8,670.00 810.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 75 % 350,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 120,900.00 -31.18 % 83,200

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 19,770.00 34,697.51 19,804.05 366,400.00 488,700

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 9,140.31 178,433.14 208,259.93 300,000.00 0 % 300,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 22,440.04 22,200.36 28,569.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 31,580.35 200,633.50 236,828.93 350,000.00 350,000

รวมงบดําเนินงาน 352,553.84 472,815.50 531,423.38 1,187,400.00 1,608,900

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างตลาด
เทศบาล 1 0.00 0.00 3,084,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุง
ตลาดเทศบาล 1 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,800,000.00 0.00 3,084,000.00 50,000.00 0

รวมงบลงทุน 1,839,000.00 0.00 3,084,000.00 50,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 400,000.00 400,000.00 60,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 400,000.00 400,000.00 60,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 400,000.00 400,000.00 60,000.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 2,993,785.45 1,755,309.03 4,978,183.38 2,312,400.00 2,670,500

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 425,940.00 476,500.00 486,960.00 586,000.00 120.67 % 1,293,100

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0 % 18,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 198,630.00 207,740.00 8,913.54 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 664,560.00 439,918.06 616,247.73 669,000.00 1.91 % 681,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,000.00 26,806.00 55,555.14 60,000.00 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,409,130.00 1,210,964.06 1,227,676.41 1,375,000.00 2,094,900

รวมงบบุคลากร 1,409,130.00 1,210,964.06 1,227,676.41 1,375,000.00 2,094,900
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -37.5 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 76,000.00 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 3,210.00 17,710.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 7,340.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมศักยภาพ อสม. 147,550.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการใน
เด็กอายุ 0-72 เดือน(ในโครงการอัน
เนืองมาจากพระราชดําริในด้านการ
สาธารณสุขของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

0.00 0.00 0.00 125,779.00 -100 % 0

โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์
เคลือนที (ในโครงการของสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี)

0.00 0.00 0.00 47,188.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,870.00 19,980.00 2,000.00 20,000.00 250 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 160,760.00 23,190.00 19,710.00 207,967.00 445,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,687.50 14,836.00 9,330.00 20,000.00 -25 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,963.45 1,924.93 2,132.51 2,000.00 50 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,021.00 4,999.00 14,080.00 8,000.00 25 % 10,000
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วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 94,136.50 27,149.40 22,491.48 30,000.00 -83.33 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,804.00 7,790.00 6,000.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,280.00 1,370.00 4,340.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,832.90 3,327.70 3,490.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 137,725.35 61,397.03 63,363.99 93,000.00 66,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 34,058.01 29,693.25 22,119.03 50,000.00 0 % 50,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 2,105.76 1,926.00 2,420.34 8,000.00 0 % 8,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,642.04 3,859.71 1,571.84 4,500.00 11.11 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 7,196.88 7,558.29 8,206.90 7,700.00 -6.49 % 7,200

รวมค่าสาธารณูปโภค 47,002.69 43,037.25 34,318.11 70,200.00 70,200

รวมงบดําเนินงาน 345,488.04 127,624.28 117,392.10 447,167.00 651,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอี 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีแถว 3 ตัว 0.00 0.00 26,600.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 
18,000 BTU พร้อมติดตัง

0.00 0.00 26,390.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กบานกระจก 2 ชัน 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะไม้ 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 0.00 0.00 0.00 787,000.00 -100 % 0

โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุก ทีเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เทศบาลตําบล
เมืองแกลง ประจําปีงบประมาณ 2559

0.00 93,700.00 0.00 0.00 0 % 0

รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี 0.00 53,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิว 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซือเครืองขูดหินนําลาย
ไฟฟ้า(ultrasonic scaler) 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองบ่มวัสดุด้วยแสงใช้กับวัสดุ
ทันตกรรม (light curing unit) 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปันและผสมสารอุดฟัน 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิตแบบ
สอดแขนชนิดอัตโนมัติ 0.00 69,978.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือชุด Hand Instrument 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือยูนิตทําฟัน 0.00 438,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซืือเครืองให้การรักษาด้วยกระแส
ไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 210,000.00 -100 % 0

จัดซือรถเข็น 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองซักผ้า 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0.00 0.00 8,790.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,300.00 835,678.00 86,980.00 1,027,000.00 30,000
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข(อาคารศูนย์ทันตกรรมฯ) 0.00 880,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประ
สงค์ ศสมช.สารนารถ (ชุมชนสารนารถ) 0.00 0.00 0.00 845,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 6,450.00 43,200.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 886,450.00 43,200.00 895,000.00 0

รวมงบลงทุน 43,300.00 1,722,128.00 130,180.00 1,922,000.00 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 87,033.00 -100 % 0

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนแกลงแก้วกล้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนดอนมะกอก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนในยาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนพลงช้างเผือก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนโพธิเงิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนโพธิทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนมาบใหญ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนสารนารถ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนสุนทรโวหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนหนองกระโดง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนหนองควายเขาหัก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแตงโม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแหวน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านเอืออาทร 
(วังหว้า)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมท่าตะเคียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมยาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00 90,000.00 87,033.00 320,000

รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00 90,000.00 87,033.00 320,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1,887,918.04 3,150,716.34 1,565,248.51 3,831,200.00 3,096,100
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รวมแผนงานสาธารณสุข 5,896,615.21 5,730,143.39 7,239,951.13 7,254,400.00 6,960,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 449,760.00 466,140.00 490,860.00 631,700.00 26.85 % 801,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินอืนๆ 61,600.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 584,160.00 600,540.00 625,260.00 766,100.00 935,700

รวมงบบุคลากร 584,160.00 600,540.00 625,260.00 766,100.00 935,700

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,712.00 1,926.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 4,600.00 7,400.00 -32.43 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 1,712.00 1,926.00 4,600.00 12,000.00 12,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,978.00 18,819.34 17,128.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 2,240.00 2,350.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 19,978.00 21,059.34 19,478.00 33,000.00 23,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,226.12 1,870.35 1,938.48 2,400.00 0 % 2,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,226.12 1,870.35 1,938.48 2,400.00 2,400

รวมงบดําเนินงาน 23,916.12 24,855.69 26,016.48 47,400.00 37,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 
2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) สําหรับกระดาษ 
ขนาด A3

9,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 6,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 80,400.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 80,400.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 688,476.12 625,395.69 651,276.48 813,500.00 973,100

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 567,540.00 629,280.00 646,080.00 557,700.00 -46.58 % 297,900

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,066,860.00 1,143,722.00 919,164.00 978,100.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,232,124.95 1,405,760.00 1,397,980.00 1,442,100.00 -82.08 % 258,400
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 144,608.00 153,120.00 133,964.00 118,700.00 -82.22 % 21,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,011,132.95 3,331,882.00 3,097,188.00 3,096,600.00 577,400

รวมงบบุคลากร 3,011,132.95 3,331,882.00 3,097,188.00 3,096,600.00 577,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 42,000.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,290.00 4,000.00 4,250.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,290.00 40,000.00 40,250.00 52,000.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 57,350.00 0.00 3,125.75 59,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 700.00 0.00 9,200.00 10,000.00 -80 % 2,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   0.00 9,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 47,540.55 71,139.60 33,509.23 150,000.00 -66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 105,590.55 80,339.60 45,834.98 219,000.00 62,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,514.00 9,995.00 9,758.00 10,000.00 -80 % 2,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 532,326.07 636,438.63 242,399.15 700,000.00 0 % 700,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 584,245.00 437,306.79 164,847.49 800,000.00 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,078.80 52,701.00 7,193.00 50,000.00 -80 % 10,000
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 216,783.98 176,496.61 191,305.98 202,000.00 -75.25 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,440.00 44,840.00 25,480.00 45,000.00 -88.89 % 5,000

วัสดุอืน 0.00 665.80 663.50 6,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,371,387.85 1,358,443.83 641,647.12 1,817,000.00 767,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 143,956.34 94,299.79 56,891.07 140,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 143,956.34 94,299.79 56,891.07 140,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 1,663,224.74 1,573,083.22 784,623.17 2,228,000.00 829,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองยิงตะปู 0.00 0.00 0.00 85,600.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

กบไฟฟ้า 3 นิว 0.00 9,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองเจียร์ ขนาดไม่ตํากว่า 4 นิว 0.00 2,950.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เชือม ขนาดไม่ตํากว่า 200 แอมป์ 0.00 4,450.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เชือมไฟฟ้า ขนาดไม่ตํากว่า 500 
แอมป์ 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0 % 0

แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่ตํากว่า 14 นิว 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0 % 0

เลือยวงเดือน 7 นิว 0.00 4,250.00 0.00 0.00 0 % 0

สว่านไฟฟ้า 3/8 นิว 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0 % 0

สว่านไฟฟ้ากระแทกปรับได้ 0.00 2,890.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพลอตเตอร์ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 102,933.86 11,395.50 56,925.00 150,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 102,933.86 64,185.50 56,925.00 305,600.00 50,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ทีทําการชุมชนในยางต่อ
จากของเดิม (ชุมชนในยาง)

0.00 0.00 0.00 820,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงศาลาดอนมะกอก 399,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ บริเวณศาลาแหลมท่า
ตะเคียน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

0.00 0.00 900,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. แบบปาก
เปิด เพือแก้ปัญหานําท่วมซอยสารนารถ 
2 ออกข้างโรงเรียนวัดสารนารถธรรมา
ราม ฝังถนนบ้านบึง-แกลง (โมดูล 3) 

813,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและติดตังเสาไฟฟ้า ชนิดไฮ
แมส ความสูง 20 เมตร ดวงโคมไฮเพรส
โซเดียม ขนาด 8x400 วัตต์ บริเวณหน้า
บ้านป้าแมว (กม.ที 271+723)(ชุมชน
ดอนมะกอก)

700,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยข้างบ้านคุณ
สมศักดิ เจริญรวย (ช่างเครืองเสียง) ถนน
พลงช้างเผือก ซอย 3 (ขวามือ) (ชุมชน
พลงช้างเผือก)

0.00 0.00 0.00 1,023,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยทางเชือม
ศาลาตาผ่อง ซอย 5 ตัด ซอย 7 (ชุมชน
สารนารถ)

0.00 0.00 217,800.00 0.00 0 % 0
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ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยบุญมีตรง
ข้ามซอยจินดาวัฒน์ (ชุมชน
หนองกระโดง)

0.00 0.00 0.00 2,125,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก 
ถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณข้าบริษัทโตโย
ต้า (เส้นที 1) และบริเวณหลังโรงงาน
ญีปุ่นไปออกถนนหนองกันเกรา (เส้นที 
2) (ชุมชนสารนารถ)

0.00 0.00 0.00 2,092,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนเทศบาล 2 (ซอยหลังร้านอุ่นเคหะ
ภัณฑ์) (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0.00 1,025,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกติดหลัง 
รร.แกลงฯ ถนนสุนทรภู่ ซอย 7   325,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยสมตัว 
(ชุมชนหนองควายเขาหัก) 0.00 0.00 272,800.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างบ้านเจ๊
นุช ซอยแยกสุนทรโวหาร ซอย 5 (ชุมชน
สุนทรโวหาร)

0.00 0.00 0.00 79,500.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้าน
พงษ์เจริญส่วนต่อเนืองของเดิมซึงเป็น
คอนกรีต(ถนนดินแดง)(ชุมชนโพธิทอง)

235,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านอ้วน 
3 ถึงถนนหน้าร้านทองวิเชียรทะลุถนน
ข้างร้านโชคชัยฮอนด้า(ข้างกังหันลมเก่า) 
(ชุมชนหนองแหวน)

0.00 0.00 1,929,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนเข้าบ้านคุณ
นงลักษณ์ ประยุทธ (ชุมชนหนองแหวน) 0.00 0.00 0.00 1,267,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนจากศาลา
แหลมท่าตะเคียนทะลุหมู่บ้านลาวัณย์
เสถียร (บ้านลุงออ)

1,103,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้าง
บ้านลุงนงด้านขวามือยาวไปจนถึงตรง
ข้ามสถานธรรม(ชุมชนมาบใหญ่)

0.00 0.00 546,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยช่างแสง 348,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยนิกร
กิจการ (ต่อไปบ้านคุณปราณี ช่างเหล็ก 
ครูสุขเนตร ตรึกหากิจ)

121,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้านป้า
สงคราม (สุนทรภู่ ซอย 7 ) 329,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยก
ถนนบ้านบนเนิน ซอย 3 513,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย
สตาภิรมย์เชือมต่อหมู่บ้านลาวัณย์เสถียร 
(ชุมชนหนองกระโดง)

0.00 425,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของ
เดิม ซอยบ้านตุ้น ดอนมะกอก (ชุมชน
ดอนมะกอก)

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของ
เดิมไปศาลาริมคลอง (บ้านนายประสิทธิ) 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางเข้าบ้าน
ครูสมศักดิ (สอยมวย) ถนนสุนทรภู่ซอย 
7 หลังโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" (ชุม
ชนพลงช้างเผือก)

0.00 0.00 0.00 157,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนบริเวณบ้าน
ลุงสัน (ชุมชนดอนมะกอก) 0.00 239,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนบ้านแม่ช่าง
ชัย ถนนศาลาตาผ่อง (หนองแหวน) ตรง
ข้ามบ้านคุณนงลักษณ์ ประยุทธ (ชุมชน
หนองแหวน)

0.00 0.00 0.00 1,505,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบใหญ่ 
บริเวณข้างบ้านครูติด ดนตรีไทย (ชุมชน
หนองแตงโม)

0.00 458,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนและวางท่อ
ระบายนําจากบ้าน สท.ยงยุทธ ยังยืน เข้า
หมู่บ้านฟ้าใส 1 ซอยลุงอ่อน
ไอศกรีม(ถนนพลงช้างเผือก 1)(ชุมชน
หนองกระโดง)

2,550,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนสุนทรภู่ 
ซอย 5 บริเวณทางเข้าบ้านนายสนอง 
มังคัง (ชุมชนพลงช้างเผือก)

0.00 0.00 0.00 520,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหลมท่า
ตะเคียน-แหลมยางเชือมกับถนนเข้าสวน
สุภาพ(ชุมชนในยาง)

193,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแยก ถ.สุขุมวิท
ไปหลัง สภ.แกลง (ทําถนนทางเข้าบ้านเจ๊
แมวไปหมู่บ้านหนองปรือถึงบ้านขจี ตัง
ความเพียร แยกซ้ายสุดซอยถึงบ้านนาง
ปรีญา แต่ไม่เชือมต่อกับถนน VOR) 
(ชุมชนดอนมะกอก)

0.00 0.00 1,895,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อระบายนํา
บริเวณเข้าสถานีตํารวจภูธรแกลง (บ้าน
แม่ป้าหนู "โสน ทองดี")(ชุมชนในยาง)

0.00 0.00 1,273,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําในบริเวณ
ชุมชนแหลมยาง (ชุมชนแหลมยาง)  213,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําเพือแก้ปัญหา
นําท่วมถนนสุนทรโวหารจากบริเวณหน้า
ร้านถาวร 82 วางคู่ขนานทางเท้าไปเชือม
ท่อเดิมหน้าร้านอุ่นประเสริฐ (โมดูล 1)

3,090,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าการสร้างขยายพินผิวถนนสารนารถ 
บริเวณกําแพงวัดสารนารถและกําแพง
โรงเรียนทัง 2 ฝัง ไปถึงหน้า ศสมช.สาร
นารถ (ชุมชนสารนารถ)

232,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าแก้ไขปัญหานําท่วมบริเวณถนนมาบ
ใหญ่ (ชุมชนมาบใหญ่) 0.00 149,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าบริเวณ
ถนนหนองโบสถ์ - แยกโพธิทอง (ชุมชน
ในยาง)

0.00 0.00 159,466.38 0.00 0 % 0

ค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าและติด
ตังหม้อแปลง บริเวณสวนสุขภาพในยาง 
(ชุมชนในยาง)

0.00 0.00 786,400.00 0.00 0 % 0

ค่าขยายเขตและติดตังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้านป้าแมวจรดบ้านป้าขจี 
(ชุมชนดอนมะกอก) 0.00 0.00 197,000.00 0.00 0 % 0

ค่าขยายเขตและติดตังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนเกาะหนองโบสถ์ ซอย
แยกเข้าสวนสุขภาพในยาง (ชุมชนใน
ยาง)

0.00 0.00 238,000.00 0.00 0 % 0

ค่าติดตังโคมไฟถนนเทศบาล 1 (ชุมชน
สุนทรโวหาร) 0.00 0.00 0.00 320,000.00 -100 % 0
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ค่าติดตังโคมไฟถนนเทศบาล 2 (ชุมชน
แกลงแกล้วกล้า) 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

ค่าติดตังและซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ชนิด
เหล็กลมปลายเรียว กิงเดียว ความสูง 
9.00 ม.ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 
1 X 250 วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตังแต่
สะพานดําถึงสีแยกโพธิทอง) (ชุมชนโพธิ
ทอง)

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงระบบระบายนํา หน้าร้านชาย
สากล ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 (ชุมชน
สุนทรโวหาร)

0.00 0.00 0.00 115,000.00 -100 % 0

ค่าวางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.80 เมตร บริเวณวงเวียนใน เพือ
ปรับระดับการไหลของนํา (ชุมชน
หนองกระโดง)

0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

ค่าวางท่อระบายนําจากแยกหมู่บ้านฟ้าใส
ขวามือไปลงลํารางข้างบ้านลุงออ (เส้นที 
1) (ชุมชนหนองกระโดง)

0.00 470,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าวางท่อระบายนําซอยแยกจากถนน
สุนทรภู่ ซอย 2 (ซอยลูกเสือชาวบ้าน) 
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0.00 2,666,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักรางวี 
คสล. ซอยบ้านนางโม้ย ผ่านจินดาวัฒน์
เชือมถนนพลงช้างเผือก (ชุมชน
หนองกระโดง)

0.00 1,430,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักรางวี 
คสล. ถนนซอยรุ่งนภา (ชุมชนแกลง
แกล้วกล้า)

0.00 1,087,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง
ชนิดกิงเดียวบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 
3 (ถนนสุขุมวิท) ตอนกะเฉด-ป่าเตียน ระ
หว่าง กม.271+223 ถึง กม.271+499 
(หน้าสถานีบริการนํามันบางจากไต๋ ปิโต
เลียมถึงแยกบายพาส)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 580,000

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้าน
นายปรีชาภายในถนนแหลมยาง ซอย 4 
(ชุมชนแหลมยาง)

0.00 977,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยพิรุฬ
กิจ (ซอยรางนํา) (ชุมชนหนองควายเขา
หัก)

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
บริเวณบ้านช่างเจิดไปเชือมบ้านนาย
สมควร (ชุมชนในยาง)

0.00 297,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรอบ
สระนําบริเวณหลังศาลาแหลมท่าตะเคียน 
(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

0.00 0.00 0.00 531,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาศูนย์เยาวชน
เทศบาลตลาด 4 (สนามบาสเก็ตบอล) 
และติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 
15(45) แอมป์ (ชุมชนมาบใหญ่)

0.00 367,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ (ชุมชนหนองแตงโม , ชุมชน
มาบใหญ่ , ชุมชนสารนารถ และชุมชน
หนองแหวน) 

0.00 0.00 0.00 1,526,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนโพธิ
ทอง, ชุมชนในยาง และชุมชนสารนารถ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 938,000

โครงการติดตังป้ายบอกเขตเทศบาลตําบล
เมืองแกลง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงท่อระบายนําส่วนต่อ
ขยายซอยแยกจากถนนบ้านบึง-แกลง 
บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า (เส้นที 1) และ
บริเวณหลังโรงงานญีปุ่นไปออกถนน
หนองกันเกรา (เส้นที 2) (ชุมชนสารนา
รถ)

0.00 0.00 0.00 1,493,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงลานนําพุ พร้อมไฟ 
และจัดทําโครงเหล็กประชาสัมพันธฺ์ 
บริเวณทางแยกถนนบ้านบึง-แกลง 
(ชุมชนหนองแหวน)

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงวางท่อลอดเหลียม คสล
.สําเร็จรูป (ชุมชนสารนารถ) 0.00 0.00 0.00 280,000.00 -100 % 0
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โครงการวางท่อระบายนําถนนศาลาตา
ผ่องด้านขวาทางต่อจากของเดิมไป
บรรจบถนนหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชน
หนองแหวน)

0.00 0.00 0.00 224,000.00 -100 % 0

โครงการวางท่อลอดถนนแหลมยาง (ลํา
รางคึกฤทธิ) (ชุมชนแหลมยาง) 0.00 0.00 0.00 205,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 11,514,500.00 9,591,700.00 9,014,466.38 16,642,500.00 1,518,000

รวมงบลงทุน 11,617,433.86 9,655,885.50 9,071,391.38 16,948,100.00 1,568,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 16,291,791.55 14,560,850.72 12,953,202.55 22,272,700.00 2,974,400

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 217,823.00 249,885.15 255,840.00 271,200.00 4.94 % 284,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,084,627.72 1,079,419.02 1,116,360.00 1,122,300.00 5 % 1,178,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 130,538.00 126,223.00 123,060.00 117,200.00 -5.2 % 111,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,432,988.72 1,455,527.17 1,495,260.00 1,510,700.00 1,574,100

รวมงบบุคลากร 1,432,988.72 1,455,527.17 1,495,260.00 1,510,700.00 1,574,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 26,500.00 36,000.00 6,000.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 26,500.00 36,000.00 6,000.00 36,000.00 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 4,031,647.84 4,014,366.56 3,896,584.80 3,702,900.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000
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โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแล
รักษาต้นไม้และหญ้า สถานทีต่างๆ รวม 
2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 6 
แห่ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,852,000

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่ง
ต้นไม้ (สวนสุขภาพและสวนหย่อมรวม 9 
แห่ง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 723,000

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะ
กลางรวม 1 แห่ง และสวนหย่อมริมทาง
ถนนสายต่างๆ รวม 7 แห่ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 358,000

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา 
และบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 888,000

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา
สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 208,900

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้รักษ์โลก 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลนและ
ปล่อยสัตว์นําเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 40,105.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์
ดินและนํา "สานต่อทีพ่อทํา" 0.00 0.00 44,650.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
รี(อพ.สธ.)

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 340.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสวนสมุนไพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 136,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,779.40 10,375.00 33,390.00 100,000.00 -20 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 4,044,427.24 4,025,081.56 4,014,729.80 4,024,900.00 4,340,900

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,254.60 5,906.40 3,659.40 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุก่อสร้าง 14,149.02 12,994.60 7,896.60 50,000.00 240 % 170,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 17,631.50 51,169.40 4,799.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 256,702.90 191,624.97 110,280.41 166,000.00 90.36 % 316,000

วัสดุการเกษตร 208,598.70 132,863.40 296,590.55 400,000.00 0 % 400,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 3,030.00 6,270.20 2,204.20 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 504,366.72 400,828.97 425,430.16 701,000.00 971,000

รวมงบดําเนินงาน 4,575,293.96 4,461,910.53 4,446,159.96 4,761,900.00 5,347,900

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลือยโซ่ยนต์ 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 28,500.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 41,530.66 49,130.00 40,285.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,530.66 61,130.00 40,285.00 128,500.00 100,000

รวมงบลงทุน 41,530.66 61,130.00 40,285.00 128,500.00 100,000

รวมงานสวนสาธารณะ 6,049,813.34 5,978,567.70 5,981,704.96 6,401,100.00 7,022,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,388,880.00 1,450,300.00 1,270,044.00 775,200.00 -37.15 % 487,200
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,973,551.00 4,233,511.00 4,113,228.38 4,304,700.00 3 % 4,433,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 604,207.00 507,000.00 482,798.00 496,700.00 -4.27 % 475,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,966,638.00 6,190,811.00 5,866,070.38 5,576,600.00 5,396,500

รวมงบบุคลากร 6,966,638.00 6,190,811.00 5,866,070.38 5,576,600.00 5,396,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 549,000.00 527,400.00 523,200.00 648,300.00 0 % 648,300

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,800.00 0.00 0.00 25,000.00 -60 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 556,800.00 527,400.00 523,200.00 673,300.00 658,300

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 5,230,294.00 6,277,934.00 6,378,345.69 5,523,300.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,200

โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอก
ดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะทําความ
สะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,564,000

โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด 
จํานวน 4 เส้น รวมซอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,110,400

โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน 
11 เส้น รวมซอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,778,500

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะ 0.00 20,512.00 65,375.00 80,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะ 58,006.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนร่วมใจ
รณรงค์รักษาความสะอาด 21,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการคัดเแยกขยะและลดปริมาณขยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 328,217.51 1,299,340.05 536,425.98 1,060,000.00 -19.81 % 850,000

รวมค่าใช้สอย 5,637,877.51 7,597,786.05 6,980,146.67 6,663,300.00 7,633,100

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  14:23:48 หน้า : 49/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22,111.55 88,676.25 35,700.55 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 195,975.00 249,005.00 140,770.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุก่อสร้าง 114,132.25 127,245.52 175,661.94 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 214,596.30 314,241.30 308,259.00 200,000.00 100 % 400,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 2,132,460.72 1,795,458.33 1,915,880.74 2,800,000.00 10 % 3,080,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 18,000.00 31,500.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 12,660.00 2,250.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 15,360.00 18,480.00 6,290.00 130,500.00 34.1 % 175,000

วัสดุอืน 8,290.00 12,873.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 2,702,925.82 2,636,639.40 2,616,312.23 3,635,500.00 4,170,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 294,038.94 135,361.85 94,437.29 250,000.00 0 % 250,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 4,975.50 3,235.68 3,045.22 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 299,014.44 138,597.53 97,482.51 260,000.00 260,000

รวมงบดําเนินงาน 9,196,617.77 10,900,422.98 10,217,141.41 11,232,100.00 12,721,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการเพิมประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะ เพือลด
ค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
และประชาชน

0.00 0.00 193,800.00 194,000.00 -100 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะ เพือลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อมและประชาชน

0.00 193,800.00 0.00 0.00 0 % 0
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รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี 0.00 53,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่นยา (แบบใช้แรงดัน
ของเหลว)พร้อมชุดอุปกรณ์ 14,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองชังแบบดิจิตอล พิกัดไม่น้อยกว่า 
25 ตัน พร้อมติดตัง 0.00 0.00 215,000.00 0.00 0 % 0

เครืองพ่นหมอกควัน 0.00 53,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสูบนํา แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 
1 เครือง 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

เครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรง
ม้า ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 14,124.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสูบนําชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 
15 แรงม้า บริเวณถ.เทศบาล 3 ซ. 
3(ซอยรุ่งนภา)

0.00 0.00 258,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังเครืองสูบนํา ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 20 แรงม้า (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

0.00 0.00 650,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครืองอัดลม(ปัมลม) 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เชือมไฟฟ้า ขนาด 250 วัตต์ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วง 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองเล่น DVD 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 1,871,503.80 799,370.00 218,470.00 800,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,919,283.80 1,123,294.00 1,535,270.00 1,005,000.00 800,000
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการเพิมประสิทธิภาพระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย 0.00 3,901,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
บริเวณซอยตรอกขีหมู ชุมชนสุนทร
โวหาร

0.00 0.00 0.00 38,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 3,901,700.00 0.00 88,000.00 0

รวมงบลงทุน 1,919,283.80 5,024,994.00 1,535,270.00 1,093,000.00 800,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 18,082,539.57 22,116,227.98 17,618,481.79 17,901,700.00 18,917,900

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 41,112,620.58 43,281,042.09 37,204,665.78 47,389,000.00 29,887,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 385,012.58 578,761.29 606,000.00 655,100.00 61.99 % 1,061,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 925,680.00 1,038,480.00 1,051,320.00 1,086,900.00 4 % 1,130,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000.00 23,340.00 16,500.00 10,800.00 0 % 10,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,334,692.58 1,640,581.29 1,673,820.00 1,752,800.00 2,202,400

รวมงบบุคลากร 1,334,692.58 1,640,581.29 1,673,820.00 1,752,800.00 2,202,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 45,000.00 72,000.00 77,500.00 79,000.00 -1.27 % 78,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,630.00 4,260.00 4,260.00 4,800.00 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 47,630.00 76,260.00 81,760.00 83,800.00 82,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียน
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

0.00 0.00 53,380.00 70,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียน
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
เมืองแกลง 49,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน 0.00 0.00 145,080.00 422,400.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมพลังแห่งความสุข
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 150,000.00 197,715.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการยุติความรุนแรงต่อ
สตรี 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 74,592.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมถนน
คนเดินเมืองแกลง 0.00 291,268.20 0.00 150,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลียนเรียนรู้เพือ
สังคมผู้สูงอายุ 0.00 0.00 149,290.00 200,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

0.00 0.00 0.00 22,745.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่ง
เสริมอาชีพประชาชน

0.00 73,495.00 55,720.00 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่ง
เสริมอาชีพประชาชน

35,256.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน 34,130.00 34,140.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพือเพิม
ศักยภาพผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
เมืองแกลง 

438,639.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 670.00 6,830.00 5,900.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000

โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดิน
เมืองแกลง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการแลกเปลียนเรียนรู้เพือสังคมผู้สูง
อายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการส่งเสริมอาชีพทําไม้กวาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 3,038.80 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 783,237.00 603,448.20 412,408.80 930,145.00 1,235,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,950.00 4,984.00 9,975.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 5,602.00 5,000.00 0 % 5,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,295.00 9,660.00 9,886.80 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 21,245.00 14,644.00 25,463.80 20,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 852,112.00 694,352.20 519,632.60 1,033,945.00 1,337,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 4,560.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 8,860.00 5,000.00 5,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 8,860.00 5,000.00 5,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,186,804.58 2,334,933.49 2,202,312.60 2,791,745.00 3,545,200

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,186,804.58 2,334,933.49 2,202,312.60 2,791,745.00 3,545,200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 158,469.03 4,611.29 187,294.19 249,300.00 5.33 % 262,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 158,469.03 4,611.29 187,294.19 249,300.00 262,600

รวมงบบุคลากร 158,469.03 4,611.29 187,294.19 249,300.00 262,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,520.00 29,520.00 29,880.00 30,000.00 0 % 30,000

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  14:23:48 หน้า : 55/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 27,000.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 29,520.00 29,520.00 56,880.00 66,000.00 66,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 49,850.00 17,659.47 59,590.21 60,000.00 -100 % 0

ค่ากําจัดปลวก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 41,500

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,500

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมน้อมรําลึก
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 10.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 121,556.00 112,248.00 216,149.48 240,700.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานวันสุนทรภู่ 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาจักรยาน 0.00 123,450.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
(หน่วยงานในอําเภอแกลง) 60,690.00 54,920.00 53,050.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันบาสเกตบอล
เมืองแกลง 89,439.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันบาสเกตบอล
เมืองแกลง 0.00 122,934.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตซอล 175,698.00 172,918.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการคนแกลงแสดงศิลป์ 0.00 0.00 47,000.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีตักบาตร
เทโว 143,200.00 91,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีลอย
กระทง 150,938.59 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเทศบาล 7,608.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 264,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 0.00 419,820.63 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธีถวาย
ดอกไม้จันทร์ ในงานพระราชพิธีพระราช
ทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ
นายก

0.00 102,242.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 180,970.00 140,570.00 107,256.00 104,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 7,840.00 9,876.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 0.00 238,330.00 280,005.00 300,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครัง 24,040.00 24,180.00 28,910.00 60,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 
รอบ 2 เมษายน 2558

31,290.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีเพือประชาชน 0.00 79,984.00 48,976.00 80,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีทําบุญกลาง
บ้าน 0.00 3,799,294.46 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญกลางบ้าน 3,886,534.81 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันขึนปีใหม่ 41,400.00 25,635.00 20,530.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนคนรักษ์ถิน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมายุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที 10) 0.00 0.00 0.00 39,300.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ 0.00 57,468.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ 48,095.00 70,815.20 0.00 70,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬา
บาสเกตบอลเมืองแกลง 0.00 0.00 58,927.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล 0.00 0.00 120,288.00 144,245.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานสุนทรภู่ 0.00 0.00 9,900.00 10,000.00 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีตัก
บาตรเทโวโรหณะ 0.00 0.00 113,140.00 150,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีบุญ
กลางบ้าน 0.00 0.00 3,932,980.96 3,902,300.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทง 0.00 0.00 86,334.00 167,500.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเพือ
ประชาชน 32,510.00 31,070.00 30,820.00 120,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมดนตรีสากล 0.00 0.00 48,390.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์เมือง
แกลง 0.00 0.00 13,320.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 17,185.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 320,000

โครงการคนแกลงแสดงศิลป์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 986,067.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 70,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหาร
แห้งในระหว่างพรรษา 3 ครัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการดนตรีเพือประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
วันขึนปีใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเยาวชนคนรักษ์ถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมายุสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที 10) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการวันแม่แห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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โครงการส่งเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลเมือง
แกลง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดก
ไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดก
ไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี 
ประจําปี2561

0.00 0.00 0.00 86,000.00 -100 % 0

โครงการสืบสานงานสุนทรภู่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000,000

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการห้องสมุดเพือประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,343.00 3,968.00 4,979.00 10,000.00 2,500 % 260,000

รวมค่าใช้สอย 5,396,212.40 5,696,546.76 6,293,673.65 5,864,055.00 6,420,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,500.00 0.00 7,485.00 27,500.00 -72.73 % 7,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 41,507.44 39,127.76 7,057.72 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,990.00 2,990.00 3,930.00 20,000.00 -85 % 3,000

วัสดุก่อสร้าง 4,017.85 49,915.50 245,730.85 50,000.00 -60 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 1,800.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00 -40 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,970.00 20,440.00 29,998.85 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0.00 43,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 60,985.29 155,673.26 298,002.42 167,500.00 93,500
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 888,652.63 708,075.77 785,817.69 1,319,300.00 8.77 % 1,435,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 888,652.63 708,075.77 785,817.69 1,319,300.00 1,435,000

รวมงบดําเนินงาน 6,375,370.32 6,589,815.79 7,434,373.76 7,416,855.00 8,014,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี สําหรับคอมพิวเตอร์ 8,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดจ้างทําเวทีเต้นแอโรบิค 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 24,000 BTU เบอร์ 5 
(รีโมทไร้สาย) พร้อมติดตัง ไฟ 220 
โวลท์ 1 เฟส 2 สาย จํานวน 2 เครือง

0.00 0.00 64,800.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 12,000 BTU เบอร์ 5 
(รีโมทไร้สาย) พร้อมติดตัง จํานวน 1 
เครือง

0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะหน้าขาว จํานวน 20 ชุด 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือถังนําแบบสแตนเลส ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือพัดลมระบายอากาศ ติดผนัง ขนาด
ไม่น้อยกว่า  10  นิว ชนิดมีคลีบโลหะ บัง
สายตาและแมลง ขณะ เปิด/ปิด พร้อมติด
ตัง จํานวน 2 เครือง 

0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จํานวน 1 
เครือง

0.00 0.00 6,550.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครืองตีเส้นสนาม 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิว 14,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านฟิกเซล 
จํานวน 1 เครือง

0.00 0.00 14,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดจ้างทําผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตัง 
จํานวน 7 ชุด 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซือโต๊ะเทเบิลเทนนิส ขนาดไม่ตํา
กว่า 20 มิลลิเมตร 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือแป้นสตรีทบาสเก็ตบอล 0.00 0.00 162,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซืออุปกรณ์เครืองเล่นสําหรับออก
กําลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 0.00 0.00 1,129,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์  40,100.01 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer)  3,966.67 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0.00 58,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟ 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,206.68 70,800.00 1,555,850.00 66,000.00 50,000

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  14:23:48 หน้า : 61/68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างห้องนําพร้อมปรับปรุง
และต่อเติมหลังคาระแนงเหล็ก อาคาร
ห้องสมุด บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พระพรรษา

0.00 0.00 353,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบันได ราว
ระเบียง และระแนงไม้เลือย อาคาร         
หอประวัติเมืองแกลง 0.00 0.00 0.00 275,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทาสี ติดกระจกช่องลม 
อาคารห้องสมุด และขัดพืน ทาสีลานไม้
เทียม

0.00 0.00 144,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
สวนสุขภาพในยาง (ชุมชนในยาง) 0.00 0.00 3,990,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังเครืองออกกําลังกายและ
อุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมเทพืน
คอนกรีต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,308,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหอประวัติเมือง
แกลง และลานกีฬาสุนทรโวหาร (ชุมชน
สุนทรโวหาร)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 552,000

โครงการเปลียนพืนบล็อคยางพร้อมติดตัง
สนามเด็กเล่นบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิเงิน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 552,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ประวัติ
ทีมาของทีดิน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ      ๘๐ พระพรรษา พร้อมติดตัง 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ประวัติ
ทีมาของสวนสุขภาพ ณ สนามกีฬา          
    เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา 
พร้อมติดตัง 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์บริเวณสนาม
บาสเก๊ตบอลตลาดเทศบาล4 0.00 0.00 0.00 2,555,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 1,300.00 36,000.00 0.00 326,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,300.00 36,000.00 4,487,000.00 3,336,000.00 2,412,000

รวมงบลงทุน 110,506.68 106,800.00 6,042,850.00 3,402,000.00 2,462,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 76,500.00 82,000.00 84,000.00 82,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
จังหวัดระยอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
อําเภอแกลง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 295,000.00 195,000.00 125,000.00 135,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 156,300

รวมเงินอุดหนุน 371,500.00 277,000.00 209,000.00 217,000.00 238,300

รวมงบเงินอุดหนุน 371,500.00 277,000.00 209,000.00 217,000.00 238,300

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 7,015,846.03 6,978,227.08 13,873,517.95 11,285,155.00 10,977,400

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7,015,846.03 6,978,227.08 13,873,517.95 11,285,155.00 10,977,400

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 627,700

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 523,400
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,426,100

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 104,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 2,682,100

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 2,682,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 52,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 260,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

โครงการประชุมชีแจงเตรียมความพร้อม
ในการประกาศใช้กฎหมายผังเมืองรวม
เมืองแกลง พ.ศ. 2561

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 468,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 252,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 650,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,310,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างทางเชือมระหว่างอาคาร
เรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 390,000

โครงการติดตังประตูอาคารอนุบาล
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องวิทยา
ศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประจําห้องวิทยา
ศาสตร์โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 414,900

เงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กด้านข้างอาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 318,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ถนน
เทศบาล 3 ซอย 6 บริเวณหน้าโรงเรียน
อนุบาลหลานรัก (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 422,000
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยก
ระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับ ซอย 4 
(เส้นที 3) (ชุมชนมาบใหญ่)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 664,000

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย
ข้างบ้านลุงอํานวย ยังยืน (ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 447,000

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย
ข้างโรงเทียน (บ้านครูมิตรจิต ตากมัจฉา) 

(ชุมชนพลงช้างเผือก)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 475,000

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย
บ้านป้าสง่า สมัยมงคล ซอยแยกจากถนน
บ้านนา ซอย 3(ชุมชนโพธิเงิน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 136,000

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย
แยกจากถนนมาบใหญ่ ซอย 4 
(ชุมชนมาบใหญ่)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 586,000

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย
แยกจากถนนศาลาตาผ่อง (หลังร้านขาย
ปุ๋ย) (ชุมชนหนองแหวน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 340,000

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อ
จากของเดิมไปจรดคลองประแสร์ ซอย
โรงเลือย (บ้านเฮียตุ้น) (ชุมชนดอน
มะกอก)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 622,000

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
นพเก้า ซอย 9 (สาย 3 ) (ชุมชนหนอง
แตงโม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 540,000

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแยก
จากถนนบ้านบึง-แกลง (บริเวณหน้าอีส
โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด) (ชุมชนหนอง
แหวน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 978,000

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบาย
นํา คสล.ย่านชุมชน (ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 380,000

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อ
ระบายนําบริเวณวงเวียนใน (ชุมชน
สุนทรโวหาร)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิว
จราจร (Overlay) ถนนหนองกันเกรา 
ซอย 2 (ซอยหลังโรงงานญีปุ่นไปคลอง
ถม) (ชุมชนสารนารถ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,044,000

โครงการจัดทําเนินชะลอความเร็ว 
(ชุมชนหนองแตงโม, ชุมชนหนองแหวน 
และชุมชนหนองกระโดง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

โครงการติดตังป้ายบอกชือแยกและป้าย
ชือซอย (ชุมชนโพธิเงิน ชุมชนสุนทร
โวหาร และชุมชนหนองกระโดง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 96,000

โครงการปรับปรุงถนนโพธิทองไป
บรรจบถนนสุขุมวิท (ชุมชนแหลมยาง, 
ชุมชนในยาง, ชุมชนโพธิทอง และชุมชน
สุนทรโวหาร)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,340,000

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร 
(Overlay) ต่อจากของเดิมถึงบ้านหมอ
น้อยถนนมาบใหญ่ ซอย 5 (ชุมชนหนอง
แตงโม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 278,000

เงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 13,721,900

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 13,821,900

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 17,814,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00 17,814,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 795,672.00 754,632.00 769,648.00 838,200.00 5.43 % 883,700

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา 0.00 0.00 0.00 11,533,000.00 -89.08 % 1,259,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 16,111,900.00 19,228,800.00 10.78 % 21,302,400
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เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 2,593,600.00 3,168,000.00 6.06 % 3,360,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 178,000.00 180,000.00 185,500.00 210,000.00 0 % 210,000

สํารองจ่าย 76,388.32 29,400.00 0.00 1,621,100.00 56.16 % 2,531,500

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,229,744.07 1,368,450.41 1,181,726.52 1,536,800.00 -100 % 0

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน
หรือพืนที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 420,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 188,300

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 213,700

เงินสมทบกองทุนสิงแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน,นัก
ศึกษาและผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 174,100.00 -94.26 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 1,810,000.00 1,982,000.00 2,088,980.00 2,337,700.00 -6.6 % 2,183,300

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 140,109.85 136,260.00 136,260.00 136,300.00 0 % 136,300

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 171,468.00 171,468.00 1,903,107.00 1,475,500.00 38.69 % 2,046,300

รวมงบกลาง 4,401,382.24 4,622,210.41 24,970,721.52 42,259,500.00 35,394,500

รวมงบกลาง 4,401,382.24 4,622,210.41 24,970,721.52 42,259,500.00 35,394,500

รวมงบกลาง 4,401,382.24 4,622,210.41 24,970,721.52 42,259,500.00 35,394,500

รวมแผนงานงบกลาง 4,401,382.24 4,622,210.41 24,970,721.52 42,259,500.00 35,394,500

รวมทุกแผนงาน 110,524,345.91 114,882,563.51 141,630,278.88 170,011,800.00 170,687,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 170,687,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 20,470,500 บาท
งบบุคลากร รวม 11,083,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,427,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,133,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2
 พ.ศ. 2557 คํานวณจากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการ
ดําเนินงานทีจ่ายจากเงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2560) ทังนี
ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท จํานวน 182,132,402.12 บาท คงเหลือ 127,958,321.62
 บาท 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายกเทศมนตรี /รอง
นายกเทศมนตรี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2
 พ.ศ. 2557 คํานวณจากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการ
ดําเนินงานทีจ่ายจากเงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2560) ทังนี
ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท จํานวน 182,132,402.12 บาท คงเหลือ 127,958,321.62
 บาท 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี  /รองนายก
เทศมนตรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2
 พ.ศ. 2557 คํานวณจากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการ
ดําเนินงานทีจ่ายจากเงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2560) ทังนี
ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท จํานวน 182,132,402.12 บาท คงเหลือ 127,958,321.62
 บาท 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 324,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรี  /ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2
 พ.ศ. 2557 คํานวณจากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการ
ดําเนินงานทีจ่ายจากเงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2560) ทังนี
ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท จํานวน 182,132,402.12 บาท คงเหลือ 127,958,321.62
 บาท 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,429,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ /รองประธานสภาฯ /สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2
 พ.ศ. 2557 คํานวณจากรายได้ตามงบการเงินประจําปี (งบแสดงผลการ
ดําเนินงานทีจ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2560)ทังนี
ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท จํานวน 182,132,402.12 บาทคงเหลือ 127,958,321.62
 บาท 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,656,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,184,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายฯ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,094,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทัวไป 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

งบดําเนินงาน รวม 7,359,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 312,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมของกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตัง
ขึน กรรมการต่าง ๆและการประชุมต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการนี 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้รับเงินค่า
เช่าบ้าน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร/พนักงานและ
ลูกจ้างประจําทีมีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
-(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้สอย รวม 4,642,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 326,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของต่างๆ ค่าทาสีตีเส้นเนินชะลอความเร็ว ค่าใช้อืนๆทีเกียว
ข้อง
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบฯ 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
80 พระพรรษา

จํานวน 540,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ 80 พระพรรษา จํานวน 3 คน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 29 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

จํานวน 108,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 1 คน วันละ 13 ชัวโมง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 29 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคารลดโลกร้อน จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคารลดโลก
ร้อน ปฏิบัติงานในวันจันทร์-อาทิตย์ วันละ 8 ชัวโมง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 37 ลําดับที 3
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

จํานวน 216,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง จํานวน 2 คน ปฏิบัติงานในวันจันทร์-อาทิตย์ วันละ 8
 ชัวโมง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 39 ลําดับที 1 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด) จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคาร
ห้องสมุด) ปฏิบัติงานในวันจันทร์-อาทิตย์ วันละ 8 ชัวโมง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 36 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

โครงการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 93,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าเครืองถ่ายเอกสาร อัตรา 4,800
 บาท/เดือน ปริมาณการถ่ายขันตํา 15,000 แผ่น/เดือน แผ่นที 15,001
 ขึนไป ค่าบริการแผ่นละ 0.30 บาท จํานวน 93,600 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 46 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 250,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     จํานวน  150,000
 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน, ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานกิจการของเทศบาล และ
ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วม
ประชุม และท้องถิน โดยคํานวณตังจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ วิธีคํานวณรายรับจากงบประมาณของ
ปีทีล่วงมาแล้ว (ปี 2560)จํานวน 182,132,402.12 บาท หักด้วยเงินอุด
หนุนฯ ตามวรรคก่อน จํานวน 54,174,080.50 บาท คง
เหลือ 127,958,321.62 บาท คิดไม่เกินร้อยละ1 เป็น
เงิน 1,279,583.22 บาท ปัดเศษเป็นเงิน 1,279,584 บาท แต่ขอตัง
เพียง 150,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548  เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ          
จํานวน 100,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆในการเลียงรับรองและค่าบริการ
อืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ ตังจ่ายตามหลักเกณฑ์และ
อัตรา ทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ.ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลปลัดเทศบาล และพนักงาน/พนักงานจ้างและผู้ทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคการ
ศึกษาหรือนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0406.4/ว30 ลง
วันที 3 เมษายน 2558 เรือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที
ช่วยปฏิบัติงานราชการ และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 30 ลําดับที 3 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2562 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 46 ลําดับที 1 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
โครงการรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
ทุกพระองค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติและประชาชนได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่ารถ ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ประชุมและอบรม ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า  41 ลําดับที 1 
- (ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป)

โครงการเลือกตังนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 1,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภา
เทศบาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ค่าตอบแทน/ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที
ดําเนินการเลือกตัง/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าแบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายอืืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที 6 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตังงบประมาณ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือตกังท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 42 ลําดับที 1  
- (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนกเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

จํานวน 570,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่ายานพาหนะ ค่า
อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย วัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องอืน ฯลฯ ตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ด่วนทีสุด ที รย 51003.4/ว 4985 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 163 ลําดับ
ที 2
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

โครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ
อบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้าของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตลอดจนนักเรียน นักศึกษาที
เข้าร่วมโครงการ เช่น อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร,และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 163 ลําดับ
ที 3 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถราง รถจักรยาน 3 ล้อ เครือง
คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ โทรศัพท์ เครืองปรับอากาศ อาคารสํานักงาน และ
อืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 1,269,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
    - ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี สี
จราจร ฯลฯ
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 119,500 บาท
เพือจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง น๊อต
และสกรู ฯลฯ 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 444,500 บาท
- เพือจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 
- (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 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GSMIS) ฯลฯ 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 166,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตและอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้เลขหมาย ค่าเช่าเลข
หมาย ค่าเช่าเครืองอุปกรณ์ รวมทังค่าบริการ FREE WI-FI และค่าใช้
จ่ายทีเกียวข้อง ฯลฯ 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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งบลงทุน รวม 2,003,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,919,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตังกล้องวงจรปิด CCTV (ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลง
แกล้วกล้า)

จํานวน 1,669,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องวงจรปิดชนิดไอพีแบบมุมมองคงที สําหรับติด
ตัง ภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัว
ไป จํานวน 16 ตัว บริเวณถนนสุขุมวิท ถนนสุนทรโวหาร ถนนเทศบาล 1
 ถนนเทศบาล 2 ถนนเทศบาล 3 และถนนสุนทรภู่ พร้อมอุปกรณ์บันทึก
ภาพผ่านเครือข่ายแบบ 16 ช่อง หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA ขนาด
ความจุ 4 TB สายใยแก้วนําแสงชนิดติดตังภายนอกชนิดแขวนกับเสา
ไฟฟ้าแบบมี Armored 12 Core ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ระบบไฟเบอร์
ออฟติคและระบบ CCTV ขนาด 19 นิว 15U ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ระบบไฟ
เบอร์ออฟติคและระบบ CCTV ชนิดภายนอกอาคาร อุปกรณ์แปลง
สัญญาณ เครืองสํารองไฟ (UPS) สายทองแดงแบบตีเกลียว ชนิดภาย
นอกอาคารมีสลิง กล่องเก็บสายใยแก้วนําแสง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ขนาด 8 ช่อง จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว ระบบ
กราวน์ มิตเตอร์ไฟ้ฟ้าสําหรับจ่ายไฟเลียงกล้อง และอุปกรณ์อืนๆทีเกียว
ข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- เป็นไปตาม 
    1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2560 
    2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม 
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 33 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)       
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 84,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการติดตังกระจกโค้งชนิดโพลี (ชุมชนหมู่บ้านเอืออาทรระยอง (วังหว้า) 
และชุมชนหนองกระโดง)

จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็น
- ค่าติดตังกระจกโค้งชนิดโพลีขนาด 24 นิว พร้อมเสาเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิว สูงจากพืน 3 เมตร พร้อมติดตัง จํานวน 10
 ชุด บริเวณภายในหมู่บ้านเอืออาทรระยอง(วังหว้า) จํานวน 8
 ชุด และ ภายในชุมชนหนองกระโดง จํานวน 2 ชุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 34 ลําดับที 3
- (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป)
โครงการติดตังสัญญาณไฟกระพริบโซล่าร์เซลล์ (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชน
ในยาง และชุมชนหนองกระโดง)

จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าติดตัง โคมไฟ ขนาด 300 มม. ไฟ LED จํานวน 230
 ดวง พร้อมเสาเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิว สูงจากพืน 3
 เมตร พร้อมติดตัง จํานวน 4 จุด บริเวณ แยกศาลาตาผ่อง 1 จุด (หนอง
แหวน) แยก รพ.แกลง 1 จุด (ในยาง) แยกสุนทรภู่ ซอย 5 และซอย 7
 จํานวน 2 จุด (หนองกระโดง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 34 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป)

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย ประเมินผลตามโครงการ
สํารวจความพึงพอใจประเมินผลในมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 166 ลําดับ
ที 8
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,767,800 บาท
งบบุคลากร รวม 3,458,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,458,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,777,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน
งาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป และ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบ
ประมาณ  
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 566,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานทัวไป
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไป 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

งบดําเนินงาน รวม 1,252,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เช่น ในการจัดทําแผนพัฒนา จัดทํางบประมาณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้าน  ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกได้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าใช้สอย รวม 592,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเทศบาล เช่น ทํา
สติกเกอร์ โปสเตอร์ สปอร์ตงาน และกิจกรรมต่างๆ ค่าหนังสือที
ระลึก หนังสือวารสาร หนังสือจุลสาร เอกสารเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ ปฏิทิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น  ค่าจ้างเหมาแรง
งานทําของต่างๆ และค่าใช่จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก จํานวน 28,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก บริเวณหมู่อาคาร
สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน ประกอบด้วย อาคารธรณี อาคารธรณิน อาคาร
บ้านก๋งและอาคารบ้านย่า พืนที 664 ตร.ม. ใช้วิธีฉีดพ่นและอัด
นํายา อัตรา 3.35 บาท/ตร.ม./เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดีความของเทศบาล,ค่ารังวัด
ทีดิน,ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

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 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิด
อุบัติเหตุจากเทศบาล ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมทัง 16 ชุมชนในเขต
เทศบาลและเพือเป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์, แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า  41 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติเช่น รถจักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองสําเนา
ดิจิตอล คอมพิวเตอร์  ปรินเตอร์ เครืองส่งกระจายเสียง ลําโพง เครืองปรับ
อากาศ และอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าวัสดุ รวม 549,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 340,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วนํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย 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 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

งบลงทุน รวม 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลําโพง จํานวน 7,000 บาท
- เพือจัดซือลําโพง ขนาด 150 วัตต์ จํานวน 2 ดอก ราคาดอกละ 3,500
 บาท ติดตังบริเวณชุมชนสุนทรโวหาร
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
    2. จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การ
ตังงบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 65 ลําดับที 8
- (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานวางแผนและสถิติ)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถ
จักรยานยนต์ เครืองส่งกระจายเสียง และครุภัณฑ์อืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  

งานบริหารงานคลัง รวม 6,591,700 บาท
งบบุคลากร รวม 4,888,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,888,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,864,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลพร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือน
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานและเงินทีปรับเพิม
ตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 907,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักจ้างตามภารกิจ , พนักงานจ้างทัวไป 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ, พนักงานจ้างทัวไป 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,553,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 247,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซือหรือจ้างค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างทีปรึกษาค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และ
คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว156 ลง
วันที 19 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น ใน
การจัดทํารายงาน การรับจ่ายเงินประจําปี งบประมาณทีสินสุด การสํารวจ
แผนทีภาษี การปรับข้อมูล และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านกับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิก
ตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)   

ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 320,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้าง
เหมาแรงงานทําของต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอืนใดเกียวกับการโอนเงินค่า
ธรรมเนียม หรือค่าบริการอืนใดเกียวกับการโอนเงินฝากธนาคารให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าเบียประกัน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดเทศบาล 1 และอาคารห้อง
นํา 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างทีมีคําสังให้ไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
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โครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชําระภาษี จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเส
ริมการชําะภาษี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าทีพัก ค่ารถ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 164 ลําดับ
ที 6 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
โครงการรณรงค์ประหยัดนํามัน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ประหยัด
นํามัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 165 ลําดับ
ที 7
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ค่าซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ เครืองปรับอากาศ รถ
จักรยานยนต์ รถราง และอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 
- (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
- เป็นไปตามประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
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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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย 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 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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
ผลหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ค่าซ่อม
จักรยานยนต์ รถราง และอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,951,200 บาท
งบบุคลากร รวม 4,171,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,171,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 553,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานและเงินทีปรับ
เพิม ตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล 
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 791,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินค่าตอบแทนพิเศษ พร้อมเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจํา 
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,547,000 บาท
- เพือจ่ายให้ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป 
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 267,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง 
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

งบดําเนินงาน รวม 1,380,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- ค่าป่วยการ อปพร.
- เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไปเพือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที ได้แก่
(1) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งพืนทีทีได้รับคําสังช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีจากผู้บริหารท้องถินแห่งนัน
(2) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งพืนทีอืนทีไปสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าทีตามคําร้องขอจากผู้บริหารท้องถินแห่งนัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.3/ว
 7271 ลงวันที 26 ธันวาคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ตลอดจนระเบียบ/หนังสือสัง
การต่างๆ ทีเกียวข้อง 
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าใช้สอย รวม 567,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรง
งานทําของต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
- (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง อปพร. และผู้ทีมีคําสังให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
โครงการช่วยเหลือประชาชน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชน เช่น การซ่อมแซม
หรือการก่อสร้างสิงสาธารณประโยชน์ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทีใช้ในการ
ป้องการควบคุมโรคติดต่อ เครืองแต่งกาย และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ของ
บุคลากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทีได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดย
อาจให้เป็นสิงของหรือจ่ายเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะเพือให้การ
ช่วยเหลือประชาชน ซึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน, ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต, ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 35 ลําดับที 2
โครงการตังจุดตรวจเพือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดตรวจเพือป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ฯลฯ เช่น ค่าเช่าเต๊นท์/ค่าอาหาร/ค่าเครืองดืมเจ้า
หน้าที/ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องเกียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 31 ลําดับที 1 
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 32 ลําดับที 3
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  14:25:04 หน้า : 25/115



โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตําบล
เมืองแกลง

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทังการทัศนศึกษาดูงานได้แก่ ค่า
อาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าจ้างเหมา ค่ายานพาหนะ ค่านํามันเชือ
เพลิง ค่าทีพัก ค่าเช่าสถานที ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
กระโดดหอ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 35 ลําดับที 1 
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ วิทยุสือสาร เครืองรับ
สัญญาณวิทยุ โทรศัพท์ รถดับเพลิง รถบรรทุกนํา รถยนต์ เครืองสูบ
นํา พญานาค เครืองหาบหาม เครืองอัดอากาศ เครืองโซ่เลือยยนต์ และ
ทรัพย์สินอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าวัสดุ รวม 565,000 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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 ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 153,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานอาคารป้องกันฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 38,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงานอาคารงานป้องกันฯ 
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)   

งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมแซมกลาง
เช่น รถยนต์ รถบรรทุกนํา รถดับเพลิง รถจักรยานยนต์ พญานาค เครือง
หาบหาม
เครืองอัดอากาศ เครืองโซ่เลือยยนต์ เครืองสูบนํา และอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,549,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,385,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,385,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,085,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาล 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัวหน้า
ฝ่ายฯ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
- เพือจ่ายให้ค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายให้เงินเพิมการคริงชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 114,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึง มิ
ใช่เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้าง
เหมาแรงงานทําของต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้อง
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรินเตอร์ และทรัพย์สิน
อืนๆทีเกียวข้อง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
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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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 41,500 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (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 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)
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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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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
คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์  และ
ครุภัณฑ์อืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 26,777,200 บาท
งบบุคลากร รวม 4,077,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,077,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,165,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา และกองการศึกษา พร้อมทังเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
.0809.4/ว1893 ลงวันที 22 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุด
หนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพือรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน
ครูและค่าจ้างประจํา) ประกอบกับตามนัยประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรืองหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ลงวันที 20 มิถุนายน 2555
 และประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงิน
เดือนจํานวนทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที กพ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง (ฉบับที 2) ลงวันที 21 กันยายน 2554 จํานวน 4
 อัตรา และหนังสือศาลากลางจังหวัดระยอง ที รย.0037.2/ว 2485 ลงวัน
ที 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้
ช่วย จํานวน 4 อัตรา และหนังสืออําเภอแกลง ทีรย.0023.7/240 ลงวัน
ที 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้
ช่วย จํานวน 1 อัตรา 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงาน
เทศบาลพนักงานครูเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนมาก ที มท
.0809.4/ว1893 ลงวันที 22 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุด
หนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพือรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน
ครูและค่าจ้างประจํา) ประกอบกับตามนัยประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรืองหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ลงวันที 20 มิถุนายน 2555
 และประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงิน
เดือนจํานวนทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที กพ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง(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
อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,666,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
.0809.4/ว 1893 ลงวันที 22 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุด
หนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพือรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน
ครูและค่าจ้างประจํา) ประกอบกับตามนัยประกาศ ก.ท.จ
.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ลงวันที 20
 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดอัตราเงินเดือนจํานวนทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที กพ.หรือคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง(ฉบับที 2) ลงวันที 21 กันยายน 2554
 จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสือศาลากลางจังหวัด
ระยอง ที รย.0037.2/ว 2485 ลงวันที 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรร
อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12
 เดือน และหนังสืออําเภอแกลง ที รย.0023.7/240 ลงวันที 20
 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 9,083,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 9,000 บาท
ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน (วิทยฐานะเชียว
ชาญ คนละ 3,000 บาท จํานวน 3 คน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว1893 ลงวันที 22 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุด
หนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพือรองรับเงิน
อุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน
ครูและค่าจ้างประจํา)
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 2,475,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างใดอย่าง
หนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิงก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมา
เอกชนรักษาความปลอดภัยค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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โครงการจ้างเหมาบุคลากรสอนภาษาจีนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จํานวน 360,000 บาท
- เพือจัดหาบุคลากรมาสอนหรือจัดทําสือการเรียนการสอนภาษา
จีน ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันอาทิตย์ วันละ 8 ชัวโมง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 28 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
- 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 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,035,700 บาท
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- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน     จํานวนเงิน  968,000  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 23 ลําดับที 1 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา) 

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     จํานวน  20,000
  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอยู่เมืองแกลง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 142 ลําดับ
ที 2.1 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน     จํานวน  16,800  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber LIne : ADSL 
และ ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 142 ลําดับ
ที 2.2 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จํานวน  100,000
  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้กับโรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564  หน้า 143 ลําดับ
ที 2.4 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน    จํานวน  50,000
  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
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ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 143 ลําดับ
ที 2.5     
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัด อปท
. จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู จํานวน 5 คนๆ
ละ 3,000 บาท ของโรงเรียนสังกัด อปท. ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 143 ลําดับ
ที 2.3
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา  จํานวน  15,000  บาท
1.โรงเรียนละ 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 144 ลําดับ
ที 2.9     
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน (ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน) จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 32 ลําดับที 1 (2.12)
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)     จํานวน  433,600  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)และการ
บริหารงานทัวไป ระดับอนุบาล จํานวน 131 คนๆละ  850 บาท/ภาค
เรียน และระดับประถมศึกษา จํานวน 111 คนๆละ 950 บาท/ภาค
เรียน ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 5 หน้า 32 ลําดับที 1 (2.5) 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัวส่วนเพิม (Top Up) จํานวน  55,500
  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัวเพิมเติม) และ
การบริหารงานทัวไปสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทีมีนัก
เรียน 120 คน ลงมาให้เพิมรายหัวทีได้รับปกติในระดับประถม
ศึกษา จํานวน 111 คนๆละ 250 บาท/ภาคเรียน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 32 ลําดับที 1(2.6)
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าหนังสือเรียน     จํานวน  100,430  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล จํานวน 131 คนๆละ 200
 บาท/ปี และระดับประถมศึกษาปีที 1 จํานวน 21 คนๆละ 625
 บาท/ปี และระดับประถมศึกษาปีที 2 จํานวน 29 คนๆละ 619
 บาท/ปี และระดับประถมศึกษาปีที 3 จํานวน 26 คนๆละ  622
 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที 4 จํานวน 10 คนๆละ 673 บาท/ปี และ
ระดับประถมศึกษาปีที 5 จํานวน 17 คนๆละ 806 บาท/ปี และระดับ
ประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 8 คนๆละ 818 บาท/ปี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1  หน้า 24 ลําดับที 2.2 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา) 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน     จํานวน  69,500  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล จํานวน 131 คนๆ
ละ 100 บาท/ภาคเรียน และระดับประถมศึกษา จํานวน 111 คนๆ
ละ 195 บาทของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 32 ลําดับที 1 (2.4)
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ค่าเครืองแบบนักเรียน     จํานวน  79,260  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน ระดับอนุบาล จํานวน 131 คนๆ
ละ 300 บาท/ปี และระดับประถมศึกษา จํานวน 111 คนๆละ 360
 บาท/ปี ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการจัดการศึกษาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 32 ลําดับที 1 (2.1)
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     จํานวน  109,610  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักเรียน ระดับ
อนุบาล จํานวน 131 คนๆละ 215 บาท/ภาคเรียน และระดับประถม
ศึกษา จํานวน 111 คนๆละ 240 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 32 ลําดับที 1 (2.3)
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ เครืองพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 6,598,700 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 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 6,388,700 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ เครืองอุปโภคบริโภค 
    1.) เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตเทศบาล จํานวน 260 วัน แยกเป็น  
1. โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ตามหนังสือโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ที ศธ
 04126.087/209 ลงวันที 11 มิถุนายน 2561 
2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามหนังสือโรงเรียนวัดสารนารถธร
รมาราม ที ศธ 04126.095/275 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
3. โรงเรียนวัดโพธิทอง ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิทอง ที ศธ
 04126.090/063 ลงวันที 11 มิถุนายน 2561
และ 4.โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที  19 มิถุนายน  2561เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 26 ลําดับที 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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 ชุดเครืองมือผ่าตัด ทีวางกรวย กระบอกตวง ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น จอบหมุน เคียว ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ  สือการเรียนการสอนทํา
ด้วยพลาสติก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบลงทุน รวม 1,248,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,098,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีบุนวม จํานวน 79,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เก้าอีบุนวม จํานวน 100 ตัว ราคาตัวละ 790 บาท 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    2. จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การ
ตังงบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 74 ลําดับที 46
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 30,000 BTU พร้อมติดตังในห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา

จํานวน 80,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 BTU พร้อมติด
ตัง จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 40,200 บาท
- เป็นไปตาม
    1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และจัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
    2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 72 ลําดับที 37
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 40,000 BTU พร้อมติดตังในห้องสมุด โรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา

จํานวน 102,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 BTU พร้อมติด
ตัง จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 51,200 บาท
- เป็นไปตาม
    1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และจัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
    2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 72 ลําดับที 38
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตังกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณอาคารอนุบาลโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา

จํานวน 330,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องวงจรปิด 
1) ชนิดไอพีแบบมุมมองคงทีสําหรับติดตัง ภายนอกอาคาร สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทัวไป จํานวน 4 ตัว 
2) ชนิดไอพีแบบมุมมองคงทีสําหรับติดตัง ภายในอาคาร สําหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทัวไปจํานวน 4 ตัว 
พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 16 ช่อง อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณขนาด 8 ช่อง จอภาพ LED หรือดีกว่า ตู้จัดเก็บอุปกรณ์
ระบบ CCTV และอุปกรณ์อืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- เป็นไปตาม
    1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2560 
    2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม 
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 36 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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ชุดเครืองขยายเสียงกลางแจ้ง 500 วัตต์ เพาะเวอร์ มิกเซอร์ จํานวน 56,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ชุดเครืองขยายเสียงกลางแจ้ง 500 วัตต์ เพาะ
เวอร์ มิกเซอร์ จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตัง ประกอบด้วย
1. ไมค์ลอยคู่ ไมโครโฟนไร้สาย
2. ลําโพงเสียงตามสาย ฮอร์น 21 นิว 200 วัตต์ ไม่ไลน์โวลด์
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    2. จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การ
ตังงบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 75 ลําดับที 47
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
จัดหาครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์สําหรับโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จํานวน 450,000 บาท
 - เพือจัดหาครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์สําหรับโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา จํานวน 1 ชุด ได้แก่
    1. กลอง Bass Drum Marching จํานวน 4 ชิน ประกอบด้วย
        1) ขนาด 16 นิว จํานวน 1 ชิน
        2) ขนาด 18 นิว จํานวน 1 ชิน
        3) ขนาด 20 นิว จํานวน 1 ชิน
        4) ขนาด 22 นิว จํานวน 1 ชิน
    2. กลอง Snare Drum Maching ขนาด 14 นิว จํานวน 3 ชิน
    3. ฉาบ Marching ทองเหลือง ขนาด 16 นิว จํานวน 1 ชิน
    4. BP Clarinet  จํานวน 4 ชิน
    5. BP Trumpet  จํานวน 4 ชิน
    6. Alto Saxophone จํานวน 4 ชิน
    7. Tenor Saxophone จํานวน 2 ชิน
    8. Marching Bell พร้อมชุดสายสะพาน จํานวน 4 ชิน
    9. ไม้คฑาหวาย พร้อมหัวเหล็กพร้อมกระเป๋า จํานวน 1 ชิน
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    2. จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การ
ตังงบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 42/1 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท
- เพือใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียและอาคารประกอบของ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที  19 มิถุนายน  2561เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 144 ลําดับ
ที 2.10 
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 12,368,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,368,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 12,368,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
สังกัด สพฐ ในเขตเทศบาล จํานวน 200 วัน แยกเป็น 
1. โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ตามหนังสือโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ที ศธ
 04126.087/209 ลงวันที 11 มิถุนายน 2561 
2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามหนังสือโรงเรียนวัดสารนารถธร
รมาราม ที ศธ 04126.095/275 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
3. โรงเรียนวัดโพธิทอง ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิทอง ที ศธ
 04126.090/063 ลงวันที 11 มิถุนายน 2561
และ 4.โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274
 ลงวันที  19 มิถุนายน  2561เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 44 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,193,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,053,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,053,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 993,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  14:25:05 หน้า : 45/115



งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอืน)

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้าง
เหมาแรงงานทํางานต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง  
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ต่างๆ โต๊ะ เก้าอีสํานักงาน และ
ทรัพย์สินต่างๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)
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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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)
     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 2,670,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,061,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,061,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 829,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 232,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)   

งบดําเนินงาน รวม 1,608,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
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ค่าใช้สอย รวม 758,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 114,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จ้างสําหรับสํารวจข้อมูลสัตว์และขึนทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท
 0810.52 ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 69,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินและอาคารราชพัสดุ ฯลฯ ได้แก่ 
   1.)อาคารตลาดสด ตามสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ ที 3-รย-1/2550
 จํานวน 27,000 บาท
   2.)อาคารตลาดสดและอาคารห้องนํา ตามสัญญาเช่าอาคารราช
พัสดุ ที 3-รย-22/2551 จํานวน 17,645 บาท
   3.)ทีดินตลาดสด ตามสัญญาเช่าทีดินราชพัสดุ ที 4-รย-19/2550
 จํานวน 23,630 บาท
และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 7,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมภาษีโรงเรือน อาคารตลาดสด ตามสัญญาเช่า
อาคารราชพัสดุที 3-รย-1/2550 ซึงเป็นอาคารตลาดสด และสัญญาที 3
-รย-22/2551 เป็นอาคารตลาดสดและอาคารห้องนํา และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานตลาดและโรงฆ่าสัตว์ 
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
ค่าเบียประกัน จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
โครงการตลาดสีเขียว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการอบรม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ตลาด สนับสนุนปัจจัยการผลิต
เกษตรอินทรีย์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 38 ลําดับที 2 
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ในการ
กําจัดลูกนํายุงลาย เช่น ทรายอะเบท นํายาพ่นยุง หน้ากากอนามัย ตลอด
จนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการปฏิบัติงานพ่น
ยุง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้าที 38/1 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ขายของในตลาด จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีกียวข้อง ในการฝึกอบรมให้ความ
รู้ผู้ขายของในตลาด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 5 หน้าที 38/1 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
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โครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆทีต้องใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้
เรืองพิษภัยยาเสพติด ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวิทยากร
โครงการ และอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้าที 38/1 ลําดับที 3
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
โครงการร่วมใจอนุรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 38 ลําดับที 1 
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 45,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น เข็มฉีดยา สําลี วัคซีน แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และอุปกรณ์อืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้าที 13/1 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้าที 38/1 ลําดับที 4
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
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โครงการอนุรักษ์แม่นําประแสร์ จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใร
การอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 155 ลําดับ
ที 2 
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
โครงการอบรมการจัดการนําเสียชุมชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทีต้องใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความ
รู้ การจัดการนําเสียในชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ,ค่าวิทยากร
โครงการ และอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้าที 38/1 ลําดับที 5
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพือจ่ายเป็นซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น โรงฆ่าสัตว์ ตลาดเทศบาล และอืนๆทีเกียวข้อง
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)

ค่าวัสดุ รวม 488,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,500 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ตัวฆ่าสุกร สติกเกอร์ใบอนุญาต กระดาษ ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  14:25:05 หน้า : 51/115



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มีด แก้วนํา ถังนํา ถุงดํา ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย กระเบือง ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงขิงทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอืน)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 83,200 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กากนําตาล หัวเชืออีเอ็ม และ
สําลี เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน เพือรณรงค์ให้สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมทาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ตะแกรง หัวเชือมแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารโรงฆ่าสัตว์,ตลาดเทศบาล และอืนๆทีเกียว
ข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของโรงฆ่าสัตว์, ตลาดเทศบาล
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืน)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 3,096,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,094,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,094,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,293,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 681,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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งบดําเนินงาน รวม 651,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
- เงินตอบแทนปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) จํานวน 60,000
 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าตอบแทนสําหรับแพทย์พยาบาล
หรือพนักงาน และลูกจ้างอืนทีเกียวข้อง ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้าง
เหมาแรงงานทําของต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 360,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพแก่
ประชาชนในพืนทีเทศบาลตําบลเมืองแกลง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 13 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างและผู้ทีมีคําสังให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้ยา เก้าอีสํานักงาน อาคารศูนย์บริการ และ
ทรัพย์สินอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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ค่าวัสดุ รวม 66,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น  มีด จาน แก้วนํา ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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  ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  หิน ทราย กระเบือง ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กุญแจปากตาย กระจกมองข้าง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถจักรยานยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวงมาลัย  หัว
เทียน 
  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน จารบี นํามันเครือง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ชุดเครืองมือผ่าตัด คีมต่างๆ ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น สําลี เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ทิงเจอร์ไอโอดีน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ป้ายประชา
สัมพันธ์ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข)                                                                                               
                                                                                                     
                                                       
                                                                                                     
                                                                                                     
               

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในศูนย์บริการสาธารณสุข 
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย 
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครืองอุปกรณ์ ค่าบริการ
ระบบ SMS และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง 
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางได้แก่ เครืองพ่น
หมอกควันยุงลาย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนแกลงแก้วกล้า

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 20 ลําดับที 10
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนดอนมะกอก

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 16 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนในยาง

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 15 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนพลงช้างเผือก

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 16 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนโพธิเงิน

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 48 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนโพธิทอง

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 18 ลําดับที 5
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนมาบใหญ่

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 18 ลําดับที 6
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนสารนารถ

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 17 ลําดับที 3
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนสุนทรโวหาร

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 19 ลําดับที 7
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองกระโดง

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 19 ลําดับที 8
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองควายเขาหัก

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 21 ลําดับที 11
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแตงโม

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 21 ลําดับที 12
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแหวน

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 17 ลําดับที 4
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านเอืออาทร (วังหว้า)

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 49 ลําดับที 3
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมท่าตะเคียน

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 47 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมยาง

จํานวน 20,000 บาท

1.1 โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-72 เดือน (ใน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
1.2 โครงการตรวจสุขภาพหน่วยแพทย์เคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1.3 โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ (ในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ ร.9)
1.4 โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 4 หน้า 20 ลําดับที 9
- (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 973,100 บาท
งบบุคลากร รวม 935,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 935,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 801,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)

งบดําเนินงาน รวม 37,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  14:25:05 หน้า : 66/115



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างและผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ และอืนทีๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)

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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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 รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ
ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,974,400 บาท
งบบุคลากร รวม 577,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 577,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็ม
ขันของพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 258,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทน และค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

งบดําเนินงาน รวม 829,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 62,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง และผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถบรรทุกติดตังเครน และอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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ค่าวัสดุ รวม 767,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ ใช้กับ
รถบรรทุกติดตังเครน และอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

งบลงทุน รวม 1,568,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมแซมกลาง เช่น รถ
กระเช้า และครุภัณฑ์อืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,518,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างติดตังไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิงเดียวบริเวณ ทางหลวงหมาย
เลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตอนกะเฉด-ป่าเตียน ระหว่าง กม.271+223 ถึง กม
.271+499 (หน้าสถานีบริการนํามันบางจากไต๋ ปิโตเลียมถึงแยกบายพาส)

จํานวน 580,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตังไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิงเดียวบริเวณ ทาง
หลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตอนกะเฉด-ป่าเตียน ระหว่าง กม
.271+223 ถึง กม.271+499 (หน้าสถานีบริการนํามันบางจากไต๋ ปิโต
เลียมถึงแยกบายพาส) โดยติดตังไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิงเดียว ความ
สูง 9.00 เมตร ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม HPS ขนาด 1x250
 วัตต์ จํานวน 14 ต้น
- เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลงที ช.27/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า14/1 ลําดับที 19
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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โครงการติดตังโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชน
โพธิทอง, ชุมชนในยาง และชุมชนสารนารถ)

จํานวน 938,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80
 วัตต์ พร้อมแขวนโคม ยาวไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร พร้อมขาจับ ชนิดปรับ
โยกได้ พร้อมติดตังดวงโคมใหม่/รือถอนโคมเก่า บริเวณ
1. ถนนศาลาตาผ่อง จํานวน 1 โคม
2. ถนนบ้านนา ซอย 2 จํานวน 9 โคม
3. ถนนโพธิทอง จํานวน 37 โคม
4. ถนนเกาะหนองโบสถ์ จํานวน 40 โคม
5. ซอยสารนารถ จํานวน 47 โคม
รวมจํานวน 134 โคม
- เป็นไปตามแบบแปลนของกรมทางหลวงชนบท สํานักสํารวจและออก
แบบ แบบมาตรฐานการติดตังโคมไฟถนนบนเสาคอนกรีต แผ่นที 132
 แบบเลขที  ฟฟ-307/56
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51 (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 2 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

งานสวนสาธารณะ รวม 7,022,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,574,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,574,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 284,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็ม
ขันของพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,178,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 111,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

งบดําเนินงาน รวม 5,347,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
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ค่าใช้สอย รวม 4,340,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 23,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของต่างๆ 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า สถานทีต่างๆ 
รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง

จํานวน 1,852,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า
สถานทีต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง พืนที
ประมาณ 39,810 ตร.ม.
- เป็นไปตามปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับ
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 41 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ (สวนสุขภาพและสวนหย่อมรวม 
9 แห่ง)

จํานวน 723,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ (สวนสุขภาพและสวน
หย่อม รวม 9 แห่ง) พืนทีประมาณ 13,358.5 ตร.ม. 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 41 ลําดับที 3
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลางรวม 1 แห่ง และสวนหย่อมริม
ทางถนนสายต่างๆ รวม 7 แห่ง

จํานวน 358,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลางถนน และสวนหย่อม
ริมทางถนนสายต่างๆ พืนทีประมาณ 7,637 ตร.ม. 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 41 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระ
พรรษา และบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ

จํานวน 888,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80
 พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ พืนที
ประมาณ 42,530 ตร.ม.  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 41/1 ลําดับที 4
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน จํานวน 208,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน พืนที
ประมาณ 4,680 ตร.ม. 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 41/1 ลําดับที 5
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างและผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ)
โครงการสวนสมุนไพร จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรม เช่น จัดกิจกรรม
อบรม ประชุมชีแจง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าพันธุ์ไม้ วัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 38/2 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

จํานวน 136,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรม เช่น จัดกิจกรรม
อบรม ประชุมชีแจง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
อืน และศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 160 ลําดับ
ที 6
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน             
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถบรรทุกติดเครน รถยนต์
กระบะ รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้าแบบเข็น เครืองตัดหญ้าแบบสาย
สะพาย เครืองบดย่อยกิงไม้ เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ เครืองโซ่ยนต์ และอืนๆที
เกียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
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ค่าวัสดุ รวม 971,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มีด ถาด ถัง กระติกนําแข็ง เตาฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน  จอบ เสียม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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 ใช้กับรถบรรทุกอเนกประสงค์ รถบรรทุกติดเครน รถ
ยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้าแบบเข็น เครืองตัดหญ้าแบบ
สายสะพาย เครืองบดย่อยกิงไม้ เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ เครืองโซ่ยนต์ และ
อืนๆทีเกียวข้องฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เคียว จอบหมุน อวน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น  ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถบรรทุก
อเนกประสงค์ รถบรรทุกติดเครน รถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ เครือง
ตัดหญ้าแบบเข็น เครืองตัดหญ้าแบบสะพาย เครืองบดย่อยกิงไม้ เครืองตัด
แต่งพุ่มไม้ เครืองโซ่ยนต์ และครุภัณฑ์อืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 18,917,900 บาท
งบบุคลากร รวม 5,396,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,396,500 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 487,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็ม
ขันพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,433,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 475,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
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งบดําเนินงาน รวม 12,721,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 658,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 648,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าใช้สอย รวม 7,633,100 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 250,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนลอก
ท่อ ค่าจ้างเหมาดูดนํา และอืนๆทีเกียวข้อง 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอกดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะทํา
ความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม

จํานวน 3,564,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายบุคคลภายนอกดําเนินการกิจกรรมคัดแยก
ขยะทําความสะอาด และพัฒนาสภาพแวดล้อม ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การ
จัดการเมืองและสิงแวดล้อม ประจําภาคตะวันออก และศูนย์ควบคุม
คุณภาพมูลฝอยเทศบาลตําบลเมืองแกลงโดยวิธีตกลงราคา เพือจ้างบุคคล
ภายนอกคัดแยกขยะรีไซเคิล ทําความสะอาดโรงรถ หมักนําจุลินทรีย์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง หน้า 40 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
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โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด จํานวน 4 เส้น รวมซอย จํานวน 1,110,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดถนนและทาง
เท้า  จํานวน 4 เส้น รวมซอย 
มีถนนหนองกันเกรา,ถนนบ้านบึง-แกลง ถนนมาบใหญ่ รวมซอย ,ถนน
ศาลาตาผ่อง ,ถนนมาบใหญ่ ซอย 5 (นพเก้า),ซอย 7 (หนองแตงโม) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 157 ลําดับ
ที 2
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน 11 เส้น รวมซอย จํานวน 1,778,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดถนนและทาง
เท้า จํานวน 11 เส้น รวมซอย  ทําความสะอาดถนนและทางเท้า มี 
1.ถนนสุขุมวิท 2.ถนนสุนทรโวหาร 3.ถนนเทศบาล 1 
4.ถนนเทศบาล 2 5.ถนนเทศบาล 3 6.ถนนสุนทรภู่ 
7.ถนนพลงช้างเผือก 8.ถนนสุนทรภู่ รวมซอย 
9.ถนนพลงช้างเผือกรวมซอย
10.ถนนแหลมยาง 11.ถนนโพธิทอง 12.ถนนสุนทรภู่ ซอย 4 
13.ถนนพลงช้างเผือก ซอย 1 เชือมต่อซอย 3 
14.ซอยสตาภิรมย์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 158 ลําดับ
ที 3
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคัดเแยกขยะและลดปริมาณขยะ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมคัดขยะแลดปริมาณขยะ
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
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 157 ลําดับ
ที 1 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 850,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถแทรคเตอร์ เครืองพ่นหมอกควันยุงลาย รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ รถตักหน้าขุดหลัง และอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536
    ลงวันที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าวัสดุ รวม 4,170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษต่อเนือง  ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มีด จาน แก้วนํา ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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 ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  หิน ทราย กระเบือง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กุญแจปากตาย กระจกมองข้าง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถบรรทุก นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวงมาลัย หัว
เทียนฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,080,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กากนําตาล หัวเชืออีเอ็ม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เคียว อวน  ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น ปุ๋ย แกลบ หน้ากากป้องกันสารพิษ ผ้าใบหรือ
พลาสติก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ป้ายประชา
สัมพันธ์ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  14:25:05 หน้า : 79/115



วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 175,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เสือ กางเกง ถุงมือยาง รองเท้า เครืองแบบ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
 

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา ตะแกรง หัวเชือมแก๊ส ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในอาคารผลิตพลังงาน 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

งบลงทุน รวม 800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 800,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 800,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ รถแบ็ค
โฮร์ แทรคเตอร์ รถตักหน้าขุดหลัง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์
บรรทุกนํา รถจักรยานยนต์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 3,545,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,202,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,202,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,061,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,130,400 บาท
- เพือจ่ายให้ค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,800 บาท
- เพือจ่ายให้เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

งบดําเนินงาน รวม 1,337,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าใช้สอย รวม 1,235,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรง
งาน ทําของต่าง และค่าใช้อืนๆทีเกียวข้อง 
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนัน
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จํานวน 70,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานจํานวนไม่น้อย
กว่า 15 ครอบครัว ณ สถานทีเอกชนหรือราชการ เช่น ค่าจ้างเหมา ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายาน
พาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 25 ลําดับที 3
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
โครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

จํานวน 60,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกียวกับภาษาอาเซียนให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไม่น้อยกว่า 60 คน ณ หอประชุมศูนย์การ
ศึกษาและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 หน้า 149 ลําดับ
ที 1
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร จํานวน 35,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของประชาชนทัวไป จํานวนไม่น้อย
กว่า 20 คน ณ สถานทีเอกชนหรือราชการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเครืองมือ ทางการเกษตร ค่าจ้างเหมาทําเล้าเป็ด เล้าไก่ ค่า
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ค่าปุ๋ย ค่าอาหารสัตว์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมระหว่าง
การอบรมศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมารถ – เรือ ในการทัศนศึกษาดูงาน ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานทีฝึกอบรม ค่าเสือ ค่าหมวก จัดตังกลุ่ม
อาชีพประชาชนและอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 24 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน จํานวน 450,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและ
ทัศนศึกษาดูงานระหว่างเทศบาล ไม่น้อยกว่า 80 คน ณ สถานทีเอกชน
หรือราชการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่ารถ ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 42 ลําดับที 1 
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง จํานวน 300,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ ทํากิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมการ
แสดงด้านการส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนเมืองแกลง เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 138 ลําดับ
ที 1
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

โครงการแลกเปลียนเรียนรู้เพือสังคมผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของสมาชิกชมรมผู้
สูงอายุ จํานวนไม่น้อยกว่า 80 คน ณ สถานทีเอกชนหรือราชการ เช่น ค่า
จ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ยานพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 34 ลําดับที 1 
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
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โครงการส่งเสริมอาชีพทําไม้กวาด จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของประชาชนทัวไป จํานวนไม่น้อย
กว่า 20 คน ณ สถานทีเอกชนหรือราชการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเครืองมือ ทางการเกษตร ค่าจ้างเหมาทําเล้าเป็ด เล้าไก่ ค่า
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ค่าปุ๋ย ค่าอาหารสัตว์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมระหว่าง
การอบรมศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมารถ – เรือ ในการทัศนศึกษาดูงาน ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานทีฝึกอบรม ค่าเสือ ค่าหมวก จัดตังกลุ่ม
อาชีพประชาชนและอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 25 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน) 
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของประชาชนทัวไป จํานวนไม่น้อย
กว่า 20 คน ณ สถานทีเอกชนหรือราชการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเครืองมือ ทางการเกษตร ค่าจ้างเหมาทําเล้าเป็ด เล้าไก่ ค่า
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ค่าปุ๋ย ค่าอาหารสัตว์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมระหว่าง
การอบรมศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมารถ – เรือ ในการทัศนศึกษาดูงาน ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานทีฝึกอบรม ค่าเสือ ค่าหมวก จัดตังกลุ่ม
อาชีพประชาชนและอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557  และที
แก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 26 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ เครืองพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ โต๊ะ เก้าอี และ
ทรัพย์สินอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 
- (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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 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 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)   

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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  14:25:05 หน้า : 85/115



งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 10,977,400 บาท
งบบุคลากร รวม 262,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 262,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 262,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )

งบดําเนินงาน รวม 8,014,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )
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ค่าใช้สอย รวม 6,420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่ากําจัดปลวก จํานวน 41,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดปลวก บริเวณอาคารอัฒจรรย์ พืนที 315 ตร.ม
. อาคารหอประวัติเมืองแกลง (ห้องสมุด) พืนที 451.2 ตร.ม. อาคารห้อง
สมุดสนามกีฬาและลานไม้เทียม พืนที 259 ตร.ม. ใช้วิธีป้องกันและกําจัด
ปลวกมากกว่า 1 วิธีขึนไป อัตรา 3.35 บาท/ตร.ม./เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 18,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้าง
เหมาแรงงานทําของต่าง ๆ และ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ อาทิ เช่น งานวัน
จักรี งานวันฉัตรมงคล งานวันพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน งานวัน
พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 17 มกราคม งานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 28 ธันวาคม งานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11
 กรกฎาคม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 320,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เช่น ค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่า
การจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 32/1 ลําดับที 1)
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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โครงการคนแกลงแสดงศิลป์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตกแต่งเวทีและค่าป้าย
ต่างๆ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าเช่าเครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที 141
 ลําดับที 10  
- (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าตกแต่งเวทีและค่าป้ายต่าง ๆ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าเช่า
เครืองเสียง ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 27 ลําดับที 1 
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะหมู่บูชา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครืองเสียงและเวที ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าเครืองจตุปัจจัยไทยธรรม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 168 ลําดับ
ที 1)
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 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 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 140 ลําดับ
ที 7
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครัง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ รวมถึง
ดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและค่าอาหารแห้ง ถวายพระ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 139 ลําดับ
ที 1 
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

โครงการดนตรีเพือประชาชน จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่นการจ้างเหมาการแสดง ค่าเช่า
เครืองเสียง เวที สถานที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และทีแก้ไขเพิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 150 ลําดับ
ที 4 
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึนปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที ค่าป้ายต่างๆ ค่าปัจจัยและค่าเครือง
ไทยธรรม ดอกไม้ ธูป เทียนถวายพระ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  และทีแก้ไขเพิม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 140 ลําดับ
ที 6)
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

โครงการเยาวชนคนรักษ์ถิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมในเรืองเกียวกับการท่องเทียวให้
แก่เยาวชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า  22 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

โครงการวันเฉลิมพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที 10) จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว (รัชกาลที 10)  เช่น ค่าตกแต่งสถานที ค่าเช่าเครืองเสียงและเวที ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564  ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 20 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถาน
ที ค่าเช่าเครืองเสียงและเวที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 140 ลําดับ
ที 5 
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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โครงการส่งเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลเมืองแกลง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุด
นักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 150 ลําดับ
ที 3 
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตซอล เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนัก
กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 28 ลําดับที 3 
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 80,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 27 ลําดับที 1
- (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
โครงการสืบสานงานสุนทรภู่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดขบวนแห่นางในวรรณคดี 1 ชุด จัดกระเช้า
ดอกไม้สด 1 ชุด และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 141 ลําดับ
ที 9 
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรม ปัจจัย และดอกไม้ ธูป เทียน ถวายพระ
ค่าตกแต่งวิมานจําลอง ค่าตอบแทนวงดนตรีและค่าเช่าเครืองเสียง ค่า
ไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ และของทีระลึก ค่าเงินสนับสนุนขบวนแห่และขบวน
กลองยาว วงดุริยางค์ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม สําหรับผู้ทีมาร่วมงานและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 139 ลําดับ
ที 2 
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน จํานวน 4,000,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทําบุญกลางบ้าน เป็นค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจัดทําสูจิบัตร ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าตกแต่งสถานที ค่า
จ้างทําเวที ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเงิน
รางวัลของขวัญ ของรางวัล การละเล่นพืนบ้าน ค่าอุปกรณ์การละเล่น ค่า
จตุปัจจัยถวายพระ ค่าเช่าเรือและแพ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 140 ลําดับ
ที 8
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ้วยรางวัลในการประกวดกระทง และของทีระลึกของ
ขวัญ ค่าตกแต่งเวที สะพานลอยกระทง รถขบวนกระทง รถขบวนแห่ และ
การจัดทํากระทง ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครืองไฟ ค่าเช่าเต็นท์ เงินสนับ
สนุนขบวนแห่และขบวนกลองยาว วงดุริยางค์ ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าอาหาร
และเครืองดืมสําหรับผู้มีเกียรติทีมาร่วมงาน ค่าของทีระลึกของคณะ
กรรมการตัดสินและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 139 ลําดับ
ที 3
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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โครงการห้องสมุดเพือประชาชน จํานวน 70,000 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 และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมของห้อง
สมุด และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 28 ลําดับที 4 
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 260,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ได้แก่ เครืองพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ เครืองเสียง โต๊ะ เก้าอี และ
ทรัพย์สินอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- (ปรากฎในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

ค่าวัสดุ รวม 93,500 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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วนํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

วัสดุกีฬา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ลูกฟุตบอล เสาตาข่ายกีฬา และวัสดุกีฬาต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,435,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,435,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์เยาวชน สนามกีฬา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

งบลงทุน รวม 2,462,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,412,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการติดตังเครืองออกกําลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมเทพืน
คอนกรีต

จํานวน 1,308,000 บาท

- เพือจ่ายเป็น
- ค่าเทพืนคอนกรีตขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 เมตร จํานวน 12 จุด
- ค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายพร้อมติดตังจํานวน 12 เครือง
ได้แก่
1. อุปกรณ์บิดเอวและแกว่งสะโพก ขนาดไม่น้อยกว่า 75x100x121
 ซม. จํานวน 2 เครือง
2. อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก ขนาดไม่น้อยกว่า 75x160x220
  ซม. จํานวน 2 เครือง
3. อุปกรณ์นังโยกแบบขาถีบคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 50x170x182
 ซม. จํานวน 2 เครือง
4. อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 35x170x120
 ซม. จํานวน 2 เครือง
5. อุปกรณ์กรรเชียงบกเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 94x135x102
 ซม. จํานวน 2 เครือง
6. อุปกรณ์ซิตอัพบริหารหน้าท้องคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 70x200x160
 ซม. จํานวน 2 เครือง
- ค่าจัดซืออุปกรณ์สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์พร้อมติดตัง จํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 29 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
    
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหอประวัติ
เมืองแกลง และลานกีฬาสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร)

จํานวน 552,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประวัติเมืองแกลง ปรับภูมิ
ทัศน์โดยรอบ พร้อมทังปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลและสนามตะกร้อ
- เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช.20/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 29 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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โครงการเปลียนพืนบล็อคยางพร้อมติดตังสนามเด็กเล่นบริเวณสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิเงิน)

จํานวน 552,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเปลียนพืนบล็อคยางปูพืนพร้อมติดตัง 
1) ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร 
- บล็อคยางปูพืน EPDM จํานวนไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร
- บล็อคยางปูพืนลวดลายผลิต ployurethane จํานวนไม่น้อยกว่า 5
 ตารางเมตร 
2) ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
- บล็อคยางปูพืน EPDM จํานวนไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร
- บล็อคยางปูพืนลวดลายผลิต ployurethane จํานวนไม่น้อยกว่า 10
 ตารางเมตร 
บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 30 ลําดับที 3
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

งบเงินอุดหนุน รวม 238,300 บาท
เงินอุดหนุน รวม 238,300 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง จํานวน 8,000 บาท
- เพืออุดหนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง ประจําปี 2562 ตามหนังสืออําเภอแกลง ที รย 0218/ว 1949 ลง
วันที 17 พฤษภาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับแก้ไข ครัง
ที 2 หน้า 2 ลําดับที 3 จะดําเนินการเบิกจ่ายเมือหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอแกลง จํานวน 60,000 บาท
- เพืออุดหนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอ
แกลง ประจําปี 2562 ตามหนังสืออําเภอแกลง ที รย 0218/ว 1949 ลง
วันที 17 พฤษภาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับแก้ไข ครัง
ที 2 หน้า 1 ลําดับที 2 จะดําเนินการเบิกจ่ายเมือหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัด
ระยอง

จํานวน 14,000 บาท

- เพืออุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมอําเภอแกลง เพือดําเนินการดังนี
สําหรับเป็นการสนับสนุนจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัด
ระยอง ตามหนังสืออําเภอแกลง ที รย 0218/ว 1949 ลงวันที 17
 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ฉบับแก้ไข ครัง
ที 2 หน้า 1 ลําดับที 1 จะดําเนินการเบิกจ่ายเมือหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จํานวน 156,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการใช้ประโยชน์ในทีดินของมูลนิธิราช
ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระ
ราชกุศลโดยจ่ายเป็นงวดที 11 ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที รย
 0004/4261 ลงวันที 1 เมษายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ฉบับแก้ไข ครัง
ที 2 หน้า 3 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 17,814,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,682,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,682,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 627,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 523,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็ม
ขัน พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,426,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานทัวไป
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 104,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไป 
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

งบดําเนินงาน รวม 1,310,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม 
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา  ทีมีสิทธิตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
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ค่าใช้สอย รวม 468,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 260,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของต่างๆ ค่าสํารวจ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ค่าตรวจ
สอบ และรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ค่าจ้างรับรองแบบการก่อ
สร้าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง และผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

โครงการประชุมชีแจงเตรียมความพร้อมในการประกาศใช้กฎหมายผังเมือง
รวมเมืองแกลง พ.ศ. 2561

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมประชุมชีแจง เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม เอกสารประกอบการประชุม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อืน และศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และทีแก้ไข
เพิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 43 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก 6 ล้อ รถกระบะสีประตู รถ
แทรคเตอร์ รถขุด รถบรรทุกเทท้าย เครืองยนต์ดีเซล เครืองตบดิน และ
อืนๆทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
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ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปริน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วนํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ เทปวัดระยะ สว่าน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

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
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง
ก๊าซ ฯลฯ ใช้กับรถจักรยานยนต์ รถบรรทุก 6 ล้อ รถกระบะสีประตู รถ
แทรคเตอร์ รถขุด รถบรรทุกเทท้าย เครืองยนต์ดีเซล เครืองตบดิน และ
อืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ถังเก็บเชือเพลิง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น เคมีภัณฑ์ นํายาต่างๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งอเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

วัสดุอืน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงเก็บพัสดุ ลานนําพุถนนบ้านบึง-แกลง โรงสี
ข้าว และสถานทีอืนๆ ทีกองช่างรับผิดชอบ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

งบลงทุน รวม 13,821,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมแซมกลาง เช่น รถ
กระเช้า และครุภัณฑ์อืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 13,721,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างทางเชือมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จํานวน 390,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างหลังคาทางเดินเชือมระหว่างอาคารขนาด 3 x 27 เมตร
- หลังคาทางเดินจัดทําเป็นโครงหลังคาเหล็ก ทรงจัวมุงกระเบือว่าวคลุม
หลังทางเดิน กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร x ยาวไม่น้อยกว่า 27 เมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช.23/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 10 ลําดับที 10
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
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โครงการติดตังประตูอาคารอนุบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น
- ค่าติดตังประตูบานเลือนรางแขวนคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.92 x 2.52
 เมตร ประกอบด้วยแผงกระจกอลูมิเนียมและลูกฟูกล่าง
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช.24/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 11 ลําดับที 11
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประจําห้องวิทยา
ศาสตร์โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

จํานวน 414,900 บาท
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- เพือจ่ายเป็น
- ค่าปรับปรุงตกแต่งห้องวิทยาศาสตร์
- ค่าตกแต่งผนังห้อง โดยการเพ้นท์ภาพซึงรูปภาพจะเป็นแนววิทยา
ศาสตร์ภาพสุริยะจักรวาลหรือภาพทีโรงเรียนกําหนดจํานวนไม่น้อย
กว่า 25 ตารางเมตร ครุภัณฑ์ประกอบด้วย
1. โต๊ะทรงคางหมู แบบมีแผ่นชัน จํานวน 12 ตัว
- ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง)120x(ลึก)51x(สูง)75 เซนติเมตร
- หน้าโต๊ะไม้อัด กรุด้วยแผ่นลามิเนท สีๆ หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร
- แผ่นชันปาร์ติเกิลเคลือบเมลามีนสีขาว หนาไม่น้อยกว่า 15
 มิลลิเมตร ติดคิวเอจ
- ขาเหล็กเหลียม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 นิว หนา 1.0 มิลลิเมตร สีอบดํา
- ตัวโต๊ะสามารถต่อชนกันเป็นรูป 6 เหลียม สามารถนังได้ 6 คน
2. เก้าอี จํานวน 36 ตัว
-เก้าอีไม้ทรงกลม ขาเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง)x36(ยาว)36x(
สูง)50
3. ตู้ไม้พร้อมอ่างล้างมือและก๊อกนํา จํานวน 2 ตัว
- ตู้ไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง)120x(ลึก)60x(สูง)80 เซนติเมตร+อ่าง
ล้างมือและ
- ผลิตด้วยโครงเคร่าไม้เนือแข็งกรุด้วยไม้อัดสักอิตาลี ลายเส้น หน้าท๊อ
ปลา (โอเมก้า) สีขาว ป้องกันความร้อนและกรด-ด่าง ตู้บานเกล็ดและบาน
ทึบ
4. ตู้ไม้ จํานวน 2 ตัว
- ตู้ไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง)120x(ลึก)60x(สูง)80 เซนติเมตร
- ตู้ไม้ทึบระดับหน้าต่าง ใช้สําหรับเก็บและวางอุปกรณ์วิทยาศาตร์ ภายใน
ตู้ มีชันสําหรับเก็บอุปกรณ์ หน้าโต๊ะกรุด้วยวัสดุคงทนต่อ กรด-ด่าง และทํา
ความสะอาดง่ายภายในกรุด้วยไม้อัดยาง
- ตัวตู้ทําด้วยโครงเคร่าไม้เนือแข็ง ภายนอกกรุด้วยไม้อัดสักอิตาลีลายเส้น
- มีกุญแจล็อก
- ท๊อปตู้กรุด้วยแผ่นลามิเนท สีขาว (แผ่นโฟเมก้า)
- ตัวตู้แบ่งออกเป็นแบบทึบ 2 คู่ ภายในมี 1 แผ่นชัน
5. ตู้ไม้ จํานวน 3 ตัว 
- ตู้ไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง)120x(ลึก)50x(สูง)200 ซม. 
- ใช้สําหรับเก็บสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องวิทยาศาสตร์ตัวตู้
ท่อนบน เป็นบานเปิด ผลิตด้วยบานเกล็ดไม้จริง กรอบไม้ เพือระบาย
อากาศ ภายในมีแผ่นชันปรับระดับ จํานวน 3 แผ่นชัน
- ท่อนล่างเป็นบานทึบ สําหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ภายในมี 1 แผ่นชัน
- โครงสร้างตู้ แผนข้าง-หน้าบานทึบ ทําด้วยไม้แข็ง ภายนอกกรุด้วยไม้อัด
สักอิตาลีลายเส้น/ภายในกรุด้วยไม้อัดยาง ตัวตู้แบ่งเป็น 2 ส่วน บน-ล่าง
- ด้านบนเป็นบานเปิด ทําด้วยเกล็ดไม้จริง กรอบไม้ มี 3 แผ่นชัน
- ด้านล่างเป็นบานตู้ทึบ เก็บของมี 1 แผ่นชัน ตัวตู้ติดกุญแจล็อกทังด้าน
บนและด้านล่าง
6. ตู้ไม้ จํานวน 1 ตัว
- ตู้ไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง)120x(ลึก)50x(สูง)200 ซม.
- ตัวตู้ท่อนบน เป็นบานเปิด กรอบไม้ใส่กระจก สามารถมองเห็นสิงของที
เก็บอยู่ ด้านใน ภายในมี 3 แผ่นชัน
- ท่อนล่างเป็นบานทึบ แผงตู้และหน้าบาน ไม้อัดสักอิตาลีลายเส้น โครงไม้
เนือแข็งภายในมี 1 แผ่นชัน
- โครงสร้างตู้ แผนข้าง-หน้าบานทึบ ทําด้วยไม้เนือแข็ง ภาย
นอกกรุ    ด้วยไม้อัดสักลายเส้น/ภายในกรุด้วยไม้อัดยาง ตัวตู้แบ่งเป็น 2
 ส่วน บน – ล่าง
- ด้านบนเป็นบานเปิดกระจกกรอบไม้มี 3 แผ่นชัน
- ด้านล่างเป็นบานตู้ทึบ เก็บของมี 1 แผ่นชัน ตัวตู้ติดกุญแจล็อกทังด้าน
บนและด้านล่าง
7. โต๊ะไม้ พร้อมอ่างนําล้างมือและก๊อกนํา
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- โต๊ะไม้ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง)180x(ลึก)60x(สูง)90 ซม. พร้อมอ่าง
ล้างมือและก๊อกนํา
- หน้าโต๊ะกรุด้วยแผ่นลามิเนท (โฟเมก้า) สีขาว
- โครงสร้างทําด้วยไม้เนือแข็ง ภายนอกกรุด้วยไม้อัดสักอิตาลีลาย
เส้น/ภายในกรุด้วยไม้อัดยาง
- มี 2 ลินชัก + 1 บานตู้ + ชันวางสิงของจํานวน 4 ช่อง
- พร้อมอ่างนําล้างมือเซรามิคและก๊อกนํา 
8. แท่นไม้ยกพืน 
- ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง)100x(ลึก)200x(สูง)10 ซม. 
9. เครืองชัง Trible Beam 
10. ค่าจ้างเหมาตกแต่งปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
- เป็นงานตกแต่งผนัง โดยการเพ้นท์ภาพ  ซึงประกอบ ด้วยการพ่นสีและ
การเพ้นท์สี ซึงเป็นงานทีมีวิธีการเหมือนจิตรกรรม  ฝาผนังสีทีใช้  เป็นสี
ชนิดสําหรับฝาผนัง มีคุณภาพดี  ปลอดจากสารพิษ ซึงรูปจะเป็นแนววิทยา
ศาสตร์  ภาพสุริยะจักรวาล 
11. หุ่นจําลองอวัยวะมนุษย์ ชาย หญิง 
- ขนาดไม่น้อยกว่า (สูง) 850 ซม. มีทังหมด 43 ชิน สามารถถอดอวัยวะ
และประกอบกลับได้  ผลิตจากเรซินสังเคราะห์ นําหนักเบาทนทาน
12. หุ่นจําลองเซลล์พืช  เซลล์สัตว์
- เซลล์พืช  20  รายการ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง) 7 ซม.x(ยาว) 19
 ซม x(สูง) 29 ซม.
- เซลล์สัตว์  17  ชนิด ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง) 7 ซม.x(ยาว )19 ซม x(
สูง) 29 ซม.
13. ชุดวงจรไฟฟ้า 1200 แบบ
- สนุกไปกับโลกอีเล็คทรอนิกส์ทีน่าตืนตาตืนใจ
- กล่องมหัศรรย์เพือพัฒนาการทางความคิด
- เรียนรู้การสร้างสรรค์เกียวกับระบบมอเตอร์ สวิทซ์เสียงและแสง
-วิทยุระบบ MW  และ FM  ระบบ Sensors
14. กล้องจุลทรรศน์  ชนิด 2 ตา
งานการสอน
- มีกําลังขยาย ไม่น้อยกว่า 1,000 เท่า
- หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตาคู่หมุนได้รอบ 360
 องศา และมีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กับที
- เลนส์ใกลต้า (Eye Pieces) ชนิดเห็นภาพกว้าง กําลังขยาย 10 x 1
 คู่     มี Field number  ไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร
- เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด AchromaticParfocal กําลังขยาย
   4 x 1 หัว
   10 x 1 หัว
   40 x 1 หัว
  100 x 1 หัว
- แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ  สามารถบรรจุเลนส์ได้ ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง
- ใช้ไฟ 220 โวลต์
- มีสารเคลือบเลนส์เพือป้องกันเชือรา
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช.26/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 12 ลําดับที 14

เงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 20,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. (กวจ) 0405.2
/ว110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ใน
สัญญาจ้างก่อสร้าง
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างอาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

จํานวน 318,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 5
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 110 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550
 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช.25/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 11 ลําดับที 12
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ถนนเทศบาล 3 ซอย 6 บริเวณหน้าโรงเรียน
อนุบาลหลานรัก (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

จํานวน 422,000 บาท

- เพือจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 0.60 เมตร ความยาว
ฝังโรงเรียนอนุบาลหลานรัก 125 เมตร ความยาวฝังตึกแถว 140 เมตร
- ค่าก่อสร้างบ่อพักนํา คสล.ทุกระยะ 15 เมตร ทังสองฝัง
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช. 9/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51(8) ให้มีและบํารุงทางระบายนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 17 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับ 
ซอย 4 (เส้นที 3) (ชุมชนมาบใหญ่)

จํานวน 664,000 บาท

- เพือจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82
 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร รางวี คสล. ข้างละ 1.00
 เมตร สองข้าง 
- ค่าก่อสร้างบ่อพัก คสล. ทุกระยะ 15 เมตร 
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช. 2/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 6 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้างบ้านลุงอํานวย ยังยืน (ชุมชน
แหลมท่าตะเคียน)

จํานวน 447,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 146 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 730 ตาราง
เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช.17/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 9 ลําดับที 8
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้างโรงเทียน (บ้านครูมิตรจิต ตาก
มัจฉา) 
(ชุมชนพลงช้างเผือก)

จํานวน 475,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50-
4.00 เมตร ยาว 194 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 776 ตาราง
เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช. 14/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 9 ลําดับที 7
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้านป้าสง่า สมัยมงคล ซอยแยกจาก
ถนนบ้านนา ซอย 3(ชุมชนโพธิเงิน)

จํานวน 136,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 54 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช. 12/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 6 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยกจากถนนมาบใหญ่ ซอย 4 
(ชุมชนมาบใหญ่)

จํานวน 586,000 บาท

- เพือจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 70
 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายนําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร รางวี คสล ข้างละ 1.00
 เมตร สองข้าง
- ค่าก่อสร้างบ่อพักนําทุกระยะ 15 เมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช. 1/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 19 ลําดับที 5
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยกจากถนนศาลาตาผ่อง (หลังร้าน
ขายปุ๋ย) (ชุมชนหนองแหวน)

จํานวน 340,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 110 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550 ตาราง
เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช. 7/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 10 ลําดับที 9
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของเดิมไปจรดคลองประแสร์ 
ซอยโรงเลือย (บ้านเฮียตุ้น) (ชุมชนดอนมะกอก)

จํานวน 622,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00
 เมตร ยาว 205 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,025 ตาราง
เมตร ไหล่ทางตามสภาพ
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช.13/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 8 ลําดับที 6
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนนพเก้า ซอย 9 (สาย 3 ) (ชุมชนหนอง
แตงโม)

จํานวน 540,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนนพเก้า ซอย 9
 (สาย 3 ) (ชุมชนหนองแตงโม) โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล
.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 174 เมตร หรือพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลงที ช.28/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า12/1 ลําดับที 15
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแยกจากถนนบ้านบึง-แกลง (บริเวณหน้า
อีสโคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด) (ชุมชนหนองแหวน)

จํานวน 978,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00-
6.00 เมตร ยาว 276 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,656 ตาราง
เมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช. 19/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 22 ลําดับที 9
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายนํา คสล.ย่านชุมชน (ชุมชนแหลม
ท่าตะเคียน)

จํานวน 380,000 บาท

- เพือก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายนํา คสล. ขนาด 30 x 30
 เซนติเมตร ยาว 160 เมตร 
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช.11/2562
- เป็นไปตามแบบมาตรฐาน รน-301/61 แบบ ก-30 ของกรมทางหลวง
ชนบท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51(8) ให้มีและบํารุงทางระบายนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 21 ลําดับที  8
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อระบายนําบริเวณวงเวียนใน (ชุมชน
สุนทรโวหาร)

จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80
 เมตร ยาว 13 เมตร พร้อมปรับผิวบริเวณหลังท่อ
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช. 6/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51(8) ให้มีและบํารุงทางระบายนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 18 ลําดับที 3
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนหนองกันเกรา 
ซอย 2 (ซอยหลังโรงงานญีปุ่นไปคลองถม) (ชุมชนสารนารถ)

จํานวน 3,044,000 บาท

- เพือจ่ายเป็น
- ค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 425 เมตร หรือมีพืนที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,550 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ราง
วี คสล. กว้าง 1.00 เมตร สองข้าง
- ค่าก่อสร้างบ่อพัก คสล. ทุกระยะ 15 เมตร 
- ค่ารือวางใหม่ท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ราง
วี คสล. กว้าง 1.00 เมตร (ข้างเดียว) ฝาตะแกรงเหล็ก 
- ค่าก่อสร้างบ่อพัก คสล. ทุกระยะ 15 เมตร ยาว 78 เมตร (ออกถนน
บ้านบึง-แกลง)
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช. 3/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 20 ลําดับที 6
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
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โครงการจัดทําเนินชะลอความเร็ว (ชุมชนหนองแตงโม, ชุมชนหนองแหวน 
และชุมชนหนองกระโดง)

จํานวน 75,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเนินชะลอความเร็ว บริเวณ
1. ชุมชนหนองแตงโม
1.1 ถนนมาบใหญ่ ซอย 5 จํานวน 1 ลูก
1.2 ถนนนพเก้า ซอย 8 จํานวน 1 ลูก
2. ชุมชนหนองแตงโม
2.1 ซอยจินดาวัฒน์ จํานวน 2 ลูก
3. ชุมชนหนองแหวน
3.1 ซอยหมู่บ้านพวงเพชร จํานวน 1 ลูก
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช.15/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 7 ลําดับที 4
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)

โครงการติดตังป้ายบอกชือแยกและป้ายชือซอย (ชุมชนโพธิเงิน ชุมชนสุนทร
โวหาร และชุมชนหนองกระโดง)

จํานวน 96,000 บาท

- เพือจ่ายเป็น
- ค่าจัดทําป้ายเหล็กแผ่นซิงค์ ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ชนิดเอ็นจิเนียน
เกรด ขนาด 0.60x1.20 เมตร จํานวน 2 ป้าย ราคาป้ายละ 12,000 บาท 
ขนาด 0.30x0.60 ม. จํานวน 4 ป้าย ราคาป้ายละ 7,000 บาท (ชุมชน
โพธิเงิน) 
ขนาด 0.30x0.60 ม. จํานวน 2 ป้าย ราคาป้ายละ 7,000 บาท (ชุมชน
หนองกระโดง) 
- ค่าจัดทําป้ายเหล็กแผ่นซิงค์ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ชนิดเอ็นจิเนียน
เกรด ขนาด 1.20 x2.40 ม. ความหนา 1.2 มม. ประดับกรอบลวด
ลาย ติดหัวเม็ด มองเห็น 3 ทิศทาง จํานวน 3 ป้าย (ชุมชนสุนทรโวหาร)
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช.4/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 45 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
โครงการปรับปรุงถนนโพธิทองไปบรรจบถนนสุขุมวิท (ชุมชนแหลมยาง, 
ชุมชนในยาง, ชุมชนโพธิทอง และชุมชนสุนทรโวหาร)

จํานวน 3,340,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,198 เมตร หรือมี
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,584 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช. 5/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 21 ลําดับที 7
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
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โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ต่อจากของเดิมถึงบ้านหมอ
น้อยถนนมาบใหญ่ ซอย 5 (ชุมชนหนองแตงโม)

จํานวน 278,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงด้วยการเสริมผิวจราจร Overlay แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 166 เมตร หรือมีพืนที
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที ช.8/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 19 ลําดับที 4
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน)
เงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. (กวจ) 0405.2
/ว110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ใน
สัญญาจ้างก่อสร้าง
- (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกร?

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 35,394,500 บาท
งบกลาง รวม 35,394,500 บาท
งบกลาง รวม 35,394,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 883,700 บาท
- สําหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง
และเงินเพิมๆของพนักงานจ้าง โดยใช้ฐานค่าจ้างขันตําเดือนละ 1,650
 บาท และใช้ฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง ที รย 0025
/สท.ว 492 ลงวันที 16 มกราคม 2555 เรืองกําหนดอัตราเงินสมทบทุน
ประกันสังคม พ.ศ.2555 และตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม จังหวัด
ระยอง ที รย 0030/สท.ว 2591 ลงวันที 5 มีนาคม 2556 เรืองอัตราเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม ปีพ.ศ. 2556 และตามหนังสืออําเภอแกลง
ที รย.0023.7/ว431 ลงวันที 4 กุมภาพันธ์ 2557 เรือง การจ่ายเงินเบีย
ประกันสังคมของพนักงาน - (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,259,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
    1. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายนําประปา บริเวณถนนสุนทร
ภู่ ซอย 5 ฝังทิศเหนือ (ชุมชนหนองกระโดง) จํานวน 600,000 บาท
- เพือวางท่อจ่ายนําประปา จากด้านถนนสุนทรภู่ ประสานกับท่อด้านถนน
พลงช้างเผือก โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชัน 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิว ความยาว 856 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51(1) ให้มีนําสะอาดหรือการประปา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 23 ลําดับที 1
- (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

    2. โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายนําประปา ถนนศาลาตา
ผ่อง ซอย 1 ฝังทิศเหนือ, ซอย 2 ฝังทิศใต้, ซอย 3 และซอย 5 ทังสอง
ฝัง (ชุมชนสารนารถ) จํานวน 659,000 บาท
- เพือขยายเขตจ่ายนําประปาเริมจากปากทางถนนศาลาตาผ่อง ซอย 1 ฝัง
ทิศเหนือ ซอย 2 ฝังทิศใต้, ซอย 3 และซอย 5 ทังสองฝัง โดยใช้ท่อ PVC 
แหวนยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิว ชัน 8.5 ความยาวไม่น้อย
กว่า 1,165 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51(1) ให้มีนําสะอาดหรือการประปา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 3 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 21,302,400 บาท
- สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ทีมีสิทธิรับเบียยัง
ชีพ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 38 ลําดับที 2
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,360,000 บาท
- สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่คนพิการ ทีมีสิทธิรับเบียยัง
ชีพ จํานวน 350 คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5  หน้า 38 ลําดับที 3
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท
- สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ทีมีสิทธิรับ
เบียยังชีพ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไข
เพิมเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 35 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

สํารองจ่าย จํานวน 2,531,500 บาท
- สําหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นได้ตามความเหมาะสม การอนุมัติ
ให้ใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถิน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 และ 3
) พ.ศ.2543 ข้อ19 และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 420,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถินอําเภอ
แกลง ที รย.0037.7/028 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2554 เรือง แจ้งประชา
สัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือ
พืนที ประกอบกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ.2557 ข้อ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตกลงสมทบ
เงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ  ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของเงินทีได้
รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (3) เทศบาลตําบล
  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 162 ลําดับ
ที 2
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 188,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ค่าแผงกันจราจร กรวยยาง
จราจรสีแดง ป้ายห้ามเข้า ป้ายหยุด ป้ายจอดรถประจําทาง ห้ามเลียว
ซ้าย/ขวา สัญญาณไฟกระพริบ,แผงไฟหยุดตรวจ และวัสดุอืนทีเกียวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว
 3203 ลงวันที 4 ตุลาคม 2539 เรือง การตังงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 213,700 บาท
- โดยคํานวณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 วิธีคํานวณราย
รับจริงประจําปีทีผ่านมา (งบประมาณทัวไป ประจําปี 2560
) จํานวน 182,132,402.12 บาท (หักเงินกู้, เงินจ่ายขาดสะสม, เงินอุด
หนุนทุกประเภท) จํานวน 54,174,080.50 บาท คง
เหลือ 127,958,321.62 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 1/6 (127,958,321.62 x 0.00167) เป็นเงิน 213,690.40 บาท ปัด
เศษเป็น 213,700 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว2999 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2555 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ
. 2555
- (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
เงินสมทบกองทุนสิงแวดล้อม จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสิงแวดล้อม 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม ที ทส (อกคม)1004/54 ลงวันที 29 มกราคม  2557
 เรือง มติคณะกรรมการกลันกรองโครงการด้านจัดการมลพิษ ครัง
ที 6/2556 แห่งมาตรา 89 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ.2535 ในอัตรา ร้อยละ 3.5 ของราย
รับจากค่าบริการและค่าปรับทีจัดเก็บ (ค่ากําจัดขยะ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 162 ลําดับ
ที 1
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 
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ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน,นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 350,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน,นักศึกษาและผู้ด้อย
โอกาส - เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1365 ลงวันที 30
 เมษายน 2550 เรืองหลักเกณฑ์การตังงบประมาณเพือเป็นทุนการศึกษา
สําหรับเด็กนักเรียน,นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ตามหลักสูตรทีสูงกว่าการศึกษาขันพืนฐาน แต่ไม่สูงกว่าระดับ
ปริญญา 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 5 หน้า 37 ลําดับที 1
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
- สําหรับเป็นการช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ทีตาย
ระหว่างรับราชการ 
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 2,183,300 บาท
- โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับและงบ
ประมาณรายจ่ายเพิมเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาล (ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิมเติม และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว2305 ลงวันที 26
 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพือส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- วิธีคํานวณ รายได้ตามประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ 2562
 จํานวน 170,687,000 บาท หักด้วยรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุด
หนุน เงินทีมีผู้อุทิศให้ ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 61,525,000
 บาท เป็นเงิน 109,162,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นเงิน 2,183,240
 บาท ปัดเศษ เป็น 2,183,300 บาท
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 136,300 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับ
บํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิน(ฉบับที 1–16) และทีแก้ไขเพิมเติม
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 2,046,300 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 391 ลงวัน
ที 23 กุมภาพันธ์ 2553 ว่าด้วยวิธีปฎิบัติในการขอรับบําเหน็จรายเดือน
และบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจํา จํานวน 10 อัตรา และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0203.5/ว 2444 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2554
 เรือง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที 9) พ.ศ
.2554 ในกรณีผู้รับบําเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึง
แก่ความตายให้จ่ายบําเหน็จตกทอดเป็นจํานวนสิบห้าเท่า ของบําเหน็จราย
เดือน 
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,259,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,046,300

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิน
หรือพืนที

420,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 188,300

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล 213,700

เงินสมทบกองทุนสิง
แวดล้อม 300,000

ทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กนักเรียน,นักศึกษา
และผู้ด้อยโอกาส

350,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 883,700

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 21,302,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,183,300

สํารองจ่าย 2,531,500

เบียยังชีพคนพิการ 3,360,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 136,300

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,259,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,046,300

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิน
หรือพืนที

420,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 188,300

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล 213,700

เงินสมทบกองทุนสิง
แวดล้อม 300,000

ทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กนักเรียน,นักศึกษา
และผู้ด้อยโอกาส

350,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 883,700

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 21,302,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,183,300

สํารองจ่าย 2,531,500

เบียยังชีพคนพิการ 3,360,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 136,300

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 270,000 270,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,429,700 2,429,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,426,100 1,130,400 5,870,600 914,300 1,882,400 2,547,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000 12,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 104,900 10,800 607,700 60,000 93,900 267,000

เงินเดือนพนักงาน 627,700 262,600 1,061,200 1,383,800 3,116,100 3,250,200 553,100

เงินอืนๆ 67,200 67,200

เงินวิทยฐานะ 109,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 523,400 487,200 791,300

เงินประจําตําแหน่ง 67,200 102,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 4,800 10,000 30,000 45,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000 9,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 36,000 78,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 648,300 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่ากําจัดปลวก 41,500

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจ้างเหมาบริการ 260,000 18,500 5,000 288,200 129,700 15,000 7,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ป้องกันและกําจัดปลวก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

324,000 324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,133,300 1,133,300

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 270,000 270,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,568,400 16,339,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 12,800 43,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 188,300 1,332,600

เงินเดือนพนักงาน 11,826,000 22,080,700

เงินอืนๆ 84,000 218,400

เงินวิทยฐานะ 109,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,801,900

เงินประจําตําแหน่ง 324,000 553,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 267,000 366,800

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

100,000 219,000

ค่าเช่าบ้าน 192,000 384,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 100,000 780,300

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่ากําจัดปลวก 41,500

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 300,000 300,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 658,400 1,381,800

ค่าจ้างเหมาบริการ
ป้องกันและกําจัดปลวก 28,000 28,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเช่าทรัพย์สิน 69,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 7,000

ค่าเบียประกัน 2,000

โครงการจ้างเหมาเจ้า
หน้าทีปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ

360,000

โครงการจ้างเหมาเจ้า
หน้าทีรักษาความ
ปลอดภัยสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พระพรรษา
โครงการจ้างเหมาเจ้า
หน้าทีรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาความสะอาดหมู่
อาคารลดโลกร้อน
โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาความสะอาด
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาความสะอาด
อาคารหอประวัติ 
(อาคารห้องสมุด)

โครงการจ้างเหมา
บุคลากรสอนภาษาจีน
โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา

360,000

โครงการจ้างเหมาราย
บุคคลภายนอกดําเนิน
การกิจกรรมคัดแยก
ขยะทําความสะอาด
และพัฒนาสภาพแวด
ล้อม

3,564,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเช่าทรัพย์สิน 69,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 27,000 34,000

ค่าเบียประกัน 5,000 7,000

โครงการจ้างเหมาเจ้า
หน้าทีปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ

360,000

โครงการจ้างเหมาเจ้า
หน้าทีรักษาความ
ปลอดภัยสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พระพรรษา

540,000 540,000

โครงการจ้างเหมาเจ้า
หน้าทีรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

108,000 108,000

โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาความสะอาดหมู่
อาคารลดโลกร้อน

108,000 108,000

โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาความสะอาด
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

216,000 216,000

โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาความสะอาด
อาคารหอประวัติ 
(อาคารห้องสมุด)

108,000 108,000

โครงการจ้างเหมา
บุคลากรสอนภาษาจีน
โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา

360,000

โครงการจ้างเหมาราย
บุคคลภายนอกดําเนิน
การกิจกรรมคัดแยก
ขยะทําความสะอาด
และพัฒนาสภาพแวด
ล้อม

3,564,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดําเนินการดูแล
รักษาต้นไม้และหญ้า 
สถานทีต่างๆ รวม 2 
แห่ง และเกาะกลาง
ถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง

1,852,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลตัดแต่ง
ต้นไม้ (สวนสุขภาพ
และสวนหย่อมรวม 9 
แห่ง)

723,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาเกาะ
กลางรวม 1 แห่ง และ
สวนหย่อมริมทางถนน
สายต่างๆ รวม 7 แห่ง

358,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
80 พระพรรษา และ
บาทวิถีทางเท้าถนน
แกลงกล้าหาญ

888,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษา
สุขศาลาเยียวยาโลก
ร้อน

208,900

โครงการจ้างเหมา
เอกชนทําความสะอาด 
จํานวน 4 เส้น รวม
ซอย

1,110,400

โครงการจ้างเอกชนทํา
ความสะอาดถนน 11 
เส้น รวมซอย

1,778,500

โครงการเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดําเนินการดูแล
รักษาต้นไม้และหญ้า 
สถานทีต่างๆ รวม 2 
แห่ง และเกาะกลาง
ถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง

1,852,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลตัดแต่ง
ต้นไม้ (สวนสุขภาพ
และสวนหย่อมรวม 9 
แห่ง)

723,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาเกาะ
กลางรวม 1 แห่ง และ
สวนหย่อมริมทางถนน
สายต่างๆ รวม 7 แห่ง

358,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
80 พระพรรษา และ
บาทวิถีทางเท้าถนน
แกลงกล้าหาญ

888,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษา
สุขศาลาเยียวยาโลก
ร้อน

208,900

โครงการจ้างเหมา
เอกชนทําความสะอาด 
จํานวน 4 เส้น รวม
ซอย

1,110,400

โครงการจ้างเอกชนทํา
ความสะอาดถนน 11 
เส้น รวมซอย

1,778,500

โครงการเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร 93,600 93,600

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 262,000 262,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

8,000 10,000 10,000 9,000 40,000 70,000 20,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 320,000

โครงการคนแกลง
แสดงศิลป์ 100,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ 70,000

โครงการคัดเแยกขยะ
และลดปริมาณขยะ 80,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 200,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 10,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ และวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ

300,000

โครงการจัดพิธีตัก
บาตรข้าวสารอาหาร
แห้งในระหว่างพรรษา 
3 ครัง

50,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน 100,000

โครงการดนตรีเพือ
ประชาชน 80,000

โครงการตลาดสีเขียว 30,000

โครงการตังจุดตรวจ
เพือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
ช่วงเทศกาลต่างๆ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

420,000 587,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 320,000

โครงการคนแกลง
แสดงศิลป์ 100,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ 70,000

โครงการคัดเแยกขยะ
และลดปริมาณขยะ 80,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 200,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 10,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ และวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ

300,000

โครงการจัดพิธีตัก
บาตรข้าวสารอาหาร
แห้งในระหว่างพรรษา 
3 ครัง

50,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา 300,000 300,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน 100,000

โครงการดนตรีเพือ
ประชาชน 80,000

โครงการตลาดสีเขียว 30,000

โครงการตังจุดตรวจ
เพือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
ช่วงเทศกาลต่างๆ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาเทศบาล

โครงการประชุมชีแจง
เตรียมความพร้อมใน
การประกาศใช้
กฎหมายผังเมืองรวม
เมืองแกลง พ.ศ. 2561

50,000

โครงการป้องกันควบ
คุมโรคไข้เลือดออก 150,000

โครงการเปิดสอน
ภาษาอาเซียนให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

60,000

โครงการแปรรูปผล
ผลิตการเกษตร 35,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน 450,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบ
การและผู้ขายของใน
ตลาด

60,000

โครงการพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งวัน
ขึนปีใหม่

50,000

โครงการเยาวชนคน
รักษ์ถิน 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาเทศบาล 20,000 20,000

โครงการประชุมชีแจง
เตรียมความพร้อมใน
การประกาศใช้
กฎหมายผังเมืองรวม
เมืองแกลง พ.ศ. 2561

50,000

โครงการป้องกันควบ
คุมโรคไข้เลือดออก 150,000

โครงการเปิดสอน
ภาษาอาเซียนให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

60,000

โครงการแปรรูปผล
ผลิตการเกษตร 35,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

200,000 200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน 450,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบ
การและผู้ขายของใน
ตลาด

60,000

โครงการพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งวัน
ขึนปีใหม่

50,000

โครงการเยาวชนคน
รักษ์ถิน 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์เชิญ
ชวนและส่งเสริมการ
ชําระภาษี

โครงการรณรงค์
ประหยัดนํามัน
โครงการรณรงค์เพือ
ป้องกันยาเสพติด 30,000

โครงการร่วมใจ
อนุรักษ์สิงแวดล้อม 30,000

โครงการรับเสด็จพระ
บรมวงศ์ศานุวงศ์
โครงการลาน
วัฒนธรรมถนนคนเดิน
เมืองแกลง

300,000

โครงการเลือกตังนายก
เทศมนตรี/สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง
โครงการแลกเปลียน
เรียนรู้เพือสังคมผู้สูง
อายุ

200,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมายุสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว (รัชกาลที 10)

70,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 50,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามรอยพ่อ
หลวง ศูนย์พระมหา
ชนกเทศบาลตําบล
เมืองแกลง
โครงการส่งเสริมกีฬา
บาสเก็ตบอลเมืองแกลง 100,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
ฟุตซอล 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์เชิญ
ชวนและส่งเสริมการ
ชําระภาษี

30,000 30,000

โครงการรณรงค์
ประหยัดนํามัน 30,000 30,000

โครงการรณรงค์เพือ
ป้องกันยาเสพติด 30,000

โครงการร่วมใจ
อนุรักษ์สิงแวดล้อม 30,000

โครงการรับเสด็จพระ
บรมวงศ์ศานุวงศ์ 300,000 300,000

โครงการลาน
วัฒนธรรมถนนคนเดิน
เมืองแกลง

300,000

โครงการเลือกตังนายก
เทศมนตรี/สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

1,000,000 1,000,000

โครงการแลกเปลียน
เรียนรู้เพือสังคมผู้สูง
อายุ

200,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมายุสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว (รัชกาลที 10)

70,000

โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 50,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามรอยพ่อ
หลวง ศูนย์พระมหา
ชนกเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

570,000 570,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
บาสเก็ตบอลเมืองแกลง 100,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
ฟุตซอล 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนอนุรักษ์มรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

80,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ทําไม้กวาด 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

80,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,035,700

โครงการสวนสมุนไพร 70,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

45,500

โครงการสืบสานงาน
สุนทรภู่ 10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

150,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญกลางบ้าน 4,000,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง 250,000

โครงการห้องสมุดเพือ
ประชาชน 70,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมา
รี(อพ.สธ.)

136,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนอนุรักษ์มรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

80,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ทําไม้กวาด 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

80,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,035,700

โครงการสวนสมุนไพร 70,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

45,500

โครงการสืบสานงาน
สุนทรภู่ 10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

150,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญกลางบ้าน 4,000,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง 250,000

โครงการห้องสมุดเพือ
ประชาชน 70,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมา
รี(อพ.สธ.)

136,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์แม่นํา
ประแสร์ 90,000

โครงการอบรมการ
จัดการนําเสียชุมชน 30,000

โครงการอบรมร่วมใจ
ประหยัดไฟฟ้า

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 260,000 5,000 982,000 130,000 20,000 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 195,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 460,000 3,000 5,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 10,000 10,000 5,000 60,000 20,000 6,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 780,000 18,000 10,000 7,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 252,000 3,446,000 5,000 41,500 210,000

วัสดุกีฬา 3,000 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000 3,000 165,000 20,000 50,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 2,000 20,000 93,200 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 6,388,700

วัสดุการเกษตร 405,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000 20,000 370,000 355,000 20,000 14,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 13,000 5,000 8,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 8,000 7,500 5,000 42,000 85,500 80,000 20,000

วัสดุอืน 6,000 30,000 10,000

วัสดุการศึกษา 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 7,200

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 58,000 38,000

ค่าไฟฟ้า 140,000 1,435,000 250,000 350,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์แม่นํา
ประแสร์ 90,000

โครงการอบรมการ
จัดการนําเสียชุมชน 30,000

โครงการอบรมร่วมใจ
ประหยัดไฟฟ้า 70,000 70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 570,000 2,207,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 240,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 209,500 767,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 351,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 72,000 937,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 728,500 4,683,000

วัสดุกีฬา 13,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 310,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 135,200

ค่าอาหารเสริม (นม) 6,388,700

วัสดุการเกษตร 410,000

วัสดุก่อสร้าง 140,000 1,219,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 74,000 108,000

วัสดุสํานักงาน 890,000 1,138,000

วัสดุอืน 10,000 56,000

วัสดุการศึกษา 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 166,000 173,200

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 70,000 176,000

ค่าไฟฟ้า 650,000 2,925,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,400 5,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีบุนวม 79,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 30,000 BTU 
พร้อมติดตังในห้อง
คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา

80,400

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 40,000 BTU 
พร้อมติดตังในห้อง
สมุด โรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา

102,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตัง
กล้องวงจรปิด CCTV 
(ชุมชนสุนทรโวหาร
และชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

โครงการติดตัง
กล้องวงจรปิด CCTV 
บริเวณอาคารอนุบาล
โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา

330,000

ชุดเครืองขยาย
เสียงกลางแจ้ง 500 
วัตต์ เพาะเวอร์ 
มิกเซอร์

56,200

ลําโพง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 50,000 850,000 30,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 150,000 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 101,500 123,900

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีบุนวม 79,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 30,000 BTU 
พร้อมติดตังในห้อง
คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา

80,400

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 40,000 BTU 
พร้อมติดตังในห้อง
สมุด โรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา

102,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตัง
กล้องวงจรปิด CCTV 
(ชุมชนสุนทรโวหาร
และชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

1,669,000 1,669,000

โครงการติดตัง
กล้องวงจรปิด CCTV 
บริเวณอาคารอนุบาล
โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา

330,000

ชุดเครืองขยาย
เสียงกลางแจ้ง 500 
วัตต์ เพาะเวอร์ 
มิกเซอร์

56,200

ลําโพง 7,000 7,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 450,000 1,880,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมบํารุง
รักษาครุภัณฑ์ 5,000 100,000

คําบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ 50,000

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

จัดหาครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฎศิลป์สําหรับ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา

450,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างทาง
เชือมระหว่างอาคาร
เรียนโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา

390,000

โครงการติดตังเครือง
ออกกําลังกายและ
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น
พร้อมเทพืนคอนกรีต

1,308,000

โครงการติดตังประตู
อาคารอนุบาลโรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา

16,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารและปรับ
ปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
หอประวัติเมืองแกลง 
และลานกีฬาสุนทร
โวหาร (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

552,000

โครงการปรับปรุง
ตกแต่งห้องวิทยา
ศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์
ประจําห้องวิทยา
ศาสตร์โรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา

414,900

โครงการเปลียนพืน
บล็อคยางพร้อมติดตัง
สนามเด็กเล่นบริเวณ
สนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พระพรรษา 
(ชุมชนโพธิเงิน)

552,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าซ่อมแซมบํารุง
รักษาครุภัณฑ์ 105,000

คําบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ 50,000

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

จัดหาครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฎศิลป์สําหรับ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา

450,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างทาง
เชือมระหว่างอาคาร
เรียนโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา

390,000

โครงการติดตังเครือง
ออกกําลังกายและ
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น
พร้อมเทพืนคอนกรีต

1,308,000

โครงการติดตังประตู
อาคารอนุบาลโรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา

16,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารและปรับ
ปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
หอประวัติเมืองแกลง 
และลานกีฬาสุนทร
โวหาร (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

552,000

โครงการปรับปรุง
ตกแต่งห้องวิทยา
ศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์
ประจําห้องวิทยา
ศาสตร์โรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา

414,900

โครงการเปลียนพืน
บล็อคยางพร้อมติดตัง
สนามเด็กเล่นบริเวณ
สนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พระพรรษา 
(ชุมชนโพธิเงิน)

552,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างติดตัง
ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิง
เดียวบริเวณ ทางหลวง
หมายเลข 3 (ถนน
สุขุมวิท) ตอนกะ
เฉด-ป่าเตียน ระหว่าง 
กม.271+223 ถึง กม
.271+499 (หน้า
สถานีบริการนํามันบาง
จากไต๋ ปิโตเลียมถึง
แยกบายพาส)

580,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านข้างอาคารเรียน
อนุบาลโรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา

318,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ถนน
เทศบาล 3 ซอย 6 
บริเวณหน้าโรงเรียน
อนุบาลหลานรัก 
(ชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

422,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยแยก
ระหว่างถนนมาบใหญ่ 
ซอย 2 กับ ซอย 4 
(เส้นที 3) (ชุมชนมาบ
ใหญ่)

664,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนซอยข้าง
บ้านลุงอํานวย ยังยืน 
(ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

447,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนซอยข้าง
โรงเทียน (บ้านครู
มิตรจิต ตากมัจฉา) 
(ชุมชนพลงช้างเผือก)

475,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างติดตัง
ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิง
เดียวบริเวณ ทางหลวง
หมายเลข 3 (ถนน
สุขุมวิท) ตอนกะ
เฉด-ป่าเตียน ระหว่าง 
กม.271+223 ถึง กม
.271+499 (หน้า
สถานีบริการนํามันบาง
จากไต๋ ปิโตเลียมถึง
แยกบายพาส)

580,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านข้างอาคารเรียน
อนุบาลโรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา

318,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ถนน
เทศบาล 3 ซอย 6 
บริเวณหน้าโรงเรียน
อนุบาลหลานรัก 
(ชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

422,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยแยก
ระหว่างถนนมาบใหญ่ 
ซอย 2 กับ ซอย 4 
(เส้นที 3) (ชุมชนมาบ
ใหญ่)

664,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนซอยข้าง
บ้านลุงอํานวย ยังยืน 
(ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

447,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนซอยข้าง
โรงเทียน (บ้านครู
มิตรจิต ตากมัจฉา) 
(ชุมชนพลงช้างเผือก)

475,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนซอยบ้าน
ป้าสง่า สมัยมงคล ซอย
แยกจากถนนบ้านนา 
ซอย 3(ชุมชนโพธิเงิน)

136,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนซอยแยก
จากถนนมาบใหญ่ 
ซอย 4 
(ชุมชนมาบใหญ่)

586,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนซอยแยก
จากถนนศาลาตาผ่อง 
(หลังร้านขายปุ๋ย) 
(ชุมชนหนองแหวน)

340,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนต่อจาก
ของเดิมไปจรดคลอง
ประแสร์ ซอยโรงเลือย 
(บ้านเฮียตุ้น) (ชุมชน
ดอนมะกอก)

622,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนนพเก้า 
ซอย 9 (สาย 3 ) 
(ชุมชนหนองแตงโม)

540,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนแยกจาก
ถนนบ้านบึง-แกลง 
(บริเวณหน้าอีส
โคสท์เฟอร์นิเทค 
จํากัด) (ชุมชนหนอง
แหวน)

978,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงรางระบายนํา 
คสล.ย่านชุมชน 
(ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

380,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงวางท่อระบาย
นําบริเวณวงเวียนใน 
(ชุมชนสุนทรโวหาร)

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนซอยบ้าน
ป้าสง่า สมัยมงคล ซอย
แยกจากถนนบ้านนา 
ซอย 3(ชุมชนโพธิเงิน)

136,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนซอยแยก
จากถนนมาบใหญ่ 
ซอย 4 
(ชุมชนมาบใหญ่)

586,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนซอยแยก
จากถนนศาลาตาผ่อง 
(หลังร้านขายปุ๋ย) 
(ชุมชนหนองแหวน)

340,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนต่อจาก
ของเดิมไปจรดคลอง
ประแสร์ ซอยโรงเลือย 
(บ้านเฮียตุ้น) (ชุมชน
ดอนมะกอก)

622,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนนพเก้า 
ซอย 9 (สาย 3 ) 
(ชุมชนหนองแตงโม)

540,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนแยกจาก
ถนนบ้านบึง-แกลง 
(บริเวณหน้าอีส
โคสท์เฟอร์นิเทค 
จํากัด) (ชุมชนหนอง
แหวน)

978,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงรางระบายนํา 
คสล.ย่านชุมชน 
(ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

380,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงวางท่อระบาย
นําบริเวณวงเวียนใน 
(ชุมชนสุนทรโวหาร)

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเสริมผิวจราจร 
(Overlay) ถนนหนอง
กันเกรา ซอย 2 (ซอย
หลังโรงงานญีปุ่นไป
คลองถม) (ชุมชนสาร
นารถ)

3,044,000

โครงการจัดทําเนิน
ชะลอความเร็ว (ชุมชน
หนองแตงโม, ชุมชน
หนองแหวน และ
ชุมชนหนองกระโดง)

75,000

โครงการติดตังกระจก
โค้งชนิดโพลี (ชุมชน
หมู่บ้านเอืออาทร
ระยอง (วังหว้า) และ
ชุมชนหนองกระโดง)

โครงการติดตังโคมไฟ
สาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ (ชุมชนหนอง
แหวน, ชุมชนโพธิ
ทอง, ชุมชนในยาง 
และชุมชนสารนารถ)

938,000

โครงการติดตังป้าย
บอกชือแยกและป้ายชือ
ซอย (ชุมชนโพธิเงิน 
ชุมชนสุนทรโวหาร 
และชุมชน
หนองกระโดง)

96,000

โครงการติดตัง
สัญญาณไฟกระพริบ
โซล่าร์เซลล์ (ชุมชน
หนองแหวน, ชุมชนใน
ยาง และชุมชน
หนองกระโดง)

โครงการปรับปรุงถนน
โพธิทองไปบรรจบ
ถนนสุขุมวิท (ชุมชน
แหลมยาง, ชุมชนใน
ยาง, ชุมชนโพธิทอง 
และชุมชนสุนทร
โวหาร)

3,340,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเสริมผิวจราจร 
(Overlay) ถนนหนอง
กันเกรา ซอย 2 (ซอย
หลังโรงงานญีปุ่นไป
คลองถม) (ชุมชนสาร
นารถ)

3,044,000

โครงการจัดทําเนิน
ชะลอความเร็ว (ชุมชน
หนองแตงโม, ชุมชน
หนองแหวน และ
ชุมชนหนองกระโดง)

75,000

โครงการติดตังกระจก
โค้งชนิดโพลี (ชุมชน
หมู่บ้านเอืออาทร
ระยอง (วังหว้า) และ
ชุมชนหนองกระโดง)

42,000 42,000

โครงการติดตังโคมไฟ
สาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ (ชุมชนหนอง
แหวน, ชุมชนโพธิ
ทอง, ชุมชนในยาง 
และชุมชนสารนารถ)

938,000

โครงการติดตังป้าย
บอกชือแยกและป้ายชือ
ซอย (ชุมชนโพธิเงิน 
ชุมชนสุนทรโวหาร 
และชุมชน
หนองกระโดง)

96,000

โครงการติดตัง
สัญญาณไฟกระพริบ
โซล่าร์เซลล์ (ชุมชน
หนองแหวน, ชุมชนใน
ยาง และชุมชน
หนองกระโดง)

42,000 42,000

โครงการปรับปรุงถนน
โพธิทองไปบรรจบ
ถนนสุขุมวิท (ชุมชน
แหลมยาง, ชุมชนใน
ยาง, ชุมชนโพธิทอง 
และชุมชนสุนทร
โวหาร)

3,340,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจร (Overlay) 
ต่อจากของเดิมถึง
บ้านหมอน้อยถนนมาบ
ใหญ่ ซอย 5 (ชุมชน
หนองแตงโม)

278,000

เงินชดเชยค่างานสิงก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
แกลงแก้วกล้า

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนดอน
มะกอก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนใน
ยาง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจร (Overlay) 
ต่อจากของเดิมถึง
บ้านหมอน้อยถนนมาบ
ใหญ่ ซอย 5 (ชุมชน
หนองแตงโม)

278,000

เงินชดเชยค่างานสิงก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจ 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
แกลงแก้วกล้า

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนดอน
มะกอก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนใน
ยาง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนพล
งช้างเผือก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ
เงิน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ
ทอง

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนมาบ
ใหญ่

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสาร
นารถ

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
สุนทรโวหาร

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
หนองกระโดง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนพล
งช้างเผือก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ
เงิน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ
ทอง

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนมาบ
ใหญ่

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสาร
นารถ

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
สุนทรโวหาร

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
หนองกระโดง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
หนองควายเขาหัก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
หนองแตงโม

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
หนองแหวน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหมู่
บ้านเอืออาทร (วังหว้า)

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
แหลมท่าตะเคียน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
แหลมยาง

20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนมูลนิธิราช
ประชานุเคราะห์ 156,300

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
หนองควายเขาหัก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
หนองแตงโม

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
หนองแหวน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหมู่
บ้านเอืออาทร (วังหว้า)

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
แหลมท่าตะเคียน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
แหลมยาง

20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนมูลนิธิราช
ประชานุเคราะห์ 156,300

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน 12,368,000

โครงการจัดงาน
เทศกาลผลไม้และของ
ดีจังหวัดระยอง

8,000

โครงการจัดงาน
เทศกาลผลไม้และของ
ดีอําเภอแกลง

60,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

14,000

รวม 35,394,500 17,814,000 10,977,400 3,545,200 29,887,400 6,960,500 28,326,800 5,951,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน 12,368,000

โครงการจัดงาน
เทศกาลผลไม้และของ
ดีจังหวัดระยอง

8,000

โครงการจัดงาน
เทศกาลผลไม้และของ
ดีอําเภอแกลง

60,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

14,000

รวม 31,830,000 170,687,000
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เอกสารงบประมาณ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  1. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

  2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ของ 

 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

    - ประมาณการรายรับ 

    - ประมาณการรายจ่าย 

 



เอกสารงบประมาณ 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ของ 

 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

    - ประมาณการรายรับ 

    - ประมาณการรายจ่าย 

 



ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



2558 2559 2560 2561 ยอดต่าง (%) 2562
รายได้

  ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า 9,255,829.29 10,603,093.63 11,187,621.96 10,800,000.00 100% 12,010,000.00

  ค่าจ้าหน่ายน้้าท่อธาร - - - - 0% 0.00

  ค่าจ้าหน่ายส่ิงของจากคลังพัสดุ 317,750.00 359,600.00 301,250.00 350,000.00 100% 250,000.00

  ค่าเช่ามาตรวัดน้้า 1,829,495.00 1,955,500.00 2,033,190.00 2,000,000.00 100% 1,800,000.00

  เงินทีง่บประมาณทัว่ไปช่วยเหลืองบประมาณ - - - 954,000.00 100% 1,445,000.00

  เฉพาะการ

  ดอกเบีย้ - - - - 0% 0.00

  ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 173,086.45 180,782.95 191,655.87 120,000.00 100% 135,000.00

  รายได้เบ็ดเตล็ด 232,240.29 60,319.35 58,690.00 80,000.00 100% 50,000.00

  รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ - - - - 0% 0.00

  สาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์

รายรับจริง ประมาณการ

เทศบาลต าบลเมอืงแกลง
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง
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ประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
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ผลประโยชน์อ่ืน

  ค่าขายเศษของ                      -    -  -  - 0% 0.00

  ค่าธรรมเนียม (ค่าตรวจเดิม)           333,175.00           594,310.00           298,460.00           300,000.00 100%           150,000.00

  ค่าปรับ - - - 5,000.00 100% 5,000.00

  ค่าแรง           655,620.00           912,710.00        1,203,240.00           400,000.00 100%           300,000.00

รวมรายได้      12,797,196.03      14,666,315.93      15,274,107.83      15,009,000.00      16,145,000.00

    



ประมาณการรายรับทังสิน 16,145,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 16,145,000 บาท
ค่าจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา จํานวน 12,010,000 บาท
โดยประมาณว่าจะได้รับจริง เป็นรายได้จากการจําหน่ายนําประปา ปัจจุบัน
มีผู้ใช้นําประมาณ 6,550 ราย

ค่าจําหน่ายสิงของจากคลังพัสดุ จํานวน 250,000 บาท
โดยประมาณว่าจะได้รับจริง เป็นรายได้จากการจําหน่ายมาตรวัดนํา และ
ค่าอุปกรณ์ในการติดตังมาตรวัดนําแก่ผู้ขอใช้นํา

ค่าเช่ามาตรวัดนํา จํานวน 1,800,000 บาท
โดยประมาณว่าจะได้รับจริง เป็นรายได้จากค่าเช่ามาตรวัดนํา

เงินทีงบประมาณทัวไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 1,445,000 บาท
เป็นรายได้ทีเทศบาลตังช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ เพือดําเนินการก่อ
สร้างปรับปรุงวางท่อประปา เพือให้ผู้ใช้นํามีนําใช้ในการอุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียงและทัวถึง

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 135,000 บาท
เป็นรายได้จากเงินฝากธนาคารของกองการประปาฯ ซึงมีบัญชีเปิดไว้ที
ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง และธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาแกลง

ผลประโยชน์อืน รวม 455,000 บาท
ค่าธรรมเนียม จํานวน 150,000 บาท
เป้นรายได้จากค่าตรวจก๊อกนํา ค่าตรวจสอบมาตรวัดนํา ค่าตรวจสอบเส้น
ท่อประปาฯ 
ค่าปรับ จํานวน 5,000 บาท
เป็นรายได้จากการปรับผู้ใช้นําทีกระทําผิดสัญญา ข้อบังคับของกองการ
ประปา เช่น ใช้นําโดยไม่ผ่านมาตรวัดนํา หรือทําให้ทรัพย์สินของการ
ประปาฯ ชํารุดเสียหาย
ค่าแรง จํานวน 300,000 บาท
เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมในการติดตังมาตรวัดนํา และวางท่อประปา ค่า
สํารวจประมาณการ ค่าธรรมเนียมในการย้ายมาตรวัดนํา ค่าขุดเจาะท่อเมน
ประปา ค่าขุดดินวางท่อประปา ค่าแรงในการติดตังมาตรคืนกรณีไม่ชําระ
ค่านําประปา ค่าขยายเขตวางท่อจ่ายนําประปา ฯลฯ

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 50,000 บาท
เป้นรายได้จากการเรียกเก็บค่าคําร้อง ขออนุญาตใช้นําประปา ขอยกเลิกใช้
นําประปาทังประเภทชัวคราวและถาวร ขอถอนเงินประกันการใช้นํา ค่าคํา
ร้องขอให้ตรวจสอบมาตรวัดนํา ตลอดจนการโอนเปลียนชือผู้ใช้นําและ
สําหรับรายได้ทีไม่มีงบประมาณตังรับไว้โดยเฉพาะ เมือมีรายได้เกิดขึนจึง
นําเข้าเป็นรายได้ประเภทนี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  15,774,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 1,623,000 บาท
งบกลาง รวม 1,623,000 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 646,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีค่าก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายนําประปา ตามสัญญากู้
เงินเลขที 554/162/2551 วันที 15 พฤษภาคม 2551 งวดที 10 งวดสุด
ท้ายเป็นเงิน 646,737.50 บาท (เป็นเงินต้นทีไม่ต้องเสียดอกเบีย)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 294,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็ญบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ตามพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 ในอัตราร้อย
ละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจําปี 2562 

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 499,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํารายเดือนของกองการ
ประปา จํานวน 3 อัตรา

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพือนําเงินสํารองจ่ายไปใช้จ่ายในกรณีทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษให้พนักงานและลูกจ้างทีตายระหว่างรับ
ราชการ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 73,200 บาท
เพือจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จํานวน 5% ของค่าจ้างพนักงาน
โดยใช้ฐานค่าจ้างขันตํา เดือนละ 1,650 บาท และใช้ฐานค่าจ้างสูงสุดไม่
เกิน 15,000 บาท ตามหนังสือสํานักงาน กจ., กท. ,และก. อบต. ด่วนทีสุด
ทีมท 0809.5/ว9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงานกจ., กท. ,และก. อบต. ด่วนที
สุด ทีมท.0809.5/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 

งบบุคลากร  เป็นเงิน 4,604,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,604,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,834,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานกองการประปา ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 เป็นเงิน 2,834,100 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานเทศบาลทีได้รับเงินเดือนในขันสูงสุดในอัตราร้อยละ 2 หรือ
ร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6 ของเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างขันสูงหรือใกล้ถึงขันสูงของอันดับหรือตําแหน่ง (ปราก
ฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง   จังหวัดระยอง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการประปาและตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายผลิต(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา เป็นจํานวนเงิน 248,200 บาท และจ่าย
เป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ทีได้รับค่าจ้างในขันสูงสุด ในอัตรา
ร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6 ของค่าจ้างตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําทีได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขันสูง หรือใกล้ถึงขันสูงของ
อันดับ หรือตําแหน่ง (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,340,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ที
ปฏิบัติหน้าทีในกองการประปา (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
งานประปา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 122,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ตามหนังสือกราส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท.0809.3/ว 115 ลงวันที 14 กรกฎาคม 2551 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจํา ของส่วนราชการ (ฉบับที 3) พ.ศ.2551 ลงวัน
ที 2 กรกฎาคม พ.ศ.2551 (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 6,180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 20,000 บาท
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซือหรือจ้าง ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างทีปรึกษาค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจ้างทีปรึกษา ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการ
พิจารณาความเสียหายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ทีกค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือ
คณะกรรมการ(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงาน
และลูกจ้างของกองการประปา ในกรณีทีมีงานซึงจําเป็นเร่งด่วนต้องทํานอก
เวลาราชการ 
- (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานของกองการประปาตามสิทธิ (ปราก
ฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองการ
ประปา (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
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ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 205,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ
ครุภัณฑ์หรือทีดินหรือสิงก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้รับ
จ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ ค่าสํารวจออกแบบ
และควบคุมการก่อสร้าง ค่าตรวจสอบและรับรองมาตราฐาน และงาน
เทคนิคต่างๆ ค่าจ้างรับรองแบบการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
กับการจําหน่ายนําประปา ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการงาน
ประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

- ค่าติดตังไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ (ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการงานประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 25,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทาง
พิเศษ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น สําหรับพนักงานและ
ลูกจ้างทีเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ 
- (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายจากการประกอบกิจการประปาและทํา
ให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย เช่น ท่อแตก ฯลฯ (ปราก
ฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการงานประปา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาท่อส่งจ่ายนําประปาและทรัพย์สินอืน เช่นวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆซึงไม่สามารถเบิกจ่ายจากหมวดหรือประเภทรายจ่ายอืน
ได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 1,960,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง และวัสดุคงทน
อืนๆ ฯลฯ เพือใช้ในกิจการประปา
-ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร และวัสดุสินเปลือง
อืนๆ ฯลฯ เพือใช้ในกิจการประปา
- (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า และวัสดุ
คงทนอืนๆ ฯลฯ เพือใช้ในกิจการประปา
-ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ ปลักไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า และวัสดุสินเปลืองอืนๆ ฯลฯ เพือใช้
ในกิจการประปา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่นดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่อืนๆ ฯลฯ เพือใช้ใน
กิจการประปา - (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง และวัสดุคงทนอืนๆ ฯลฯ เพือใช้
ในกิจการประปา
-ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด และ
วัสดุสินเปลืองอืนๆ ฯลฯ เพือใช้ในกิจการประปา
- (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน และวัสดุคงทนอืนๆ ฯลฯ
 เพือใช้ในกิจการประปา
-ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนซ์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ท่อพีวีซี ประตูนํา ยีโบลท์ ข้องอ ข้อต่อ ลด
เหลียม และวัสดุสินเปลืองอืนๆ ฯลฯ เพือใช้ในกิจการประปา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ท่อนําบาดาล และค่าวัสดุประกอบและอะไหล่อืนๆ ฯลฯ เพือใช้ใน
กิจการประปา
- (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีม
ล๊อค และวัสดุคงทน อืนๆ ฯลฯ เพือใช้ในกิจการประปา
-ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก นํากลันแบตเตอรี น็อตและ
สกรู และวัสดุสินเปลืองอืน ฯลฯ เพือใช้ในกิจการประปา
-ค่าวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ แบตเตอรี หัวเทียน หม้อ
นํา กระจกมองข้างรถยนต์และวัสดุประกอบและอะไหล่อืนๆ ฯลฯ เพือใช้ใน
กิจการประปา
- (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิ
ล นํามันจารบี นํามันเครือง และวัสดุสินเปลืองฯ ฯลฯ เพือใช้ในกิจการ
ประปา
- (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือ
กระทรวงมกาหไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช่สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุคงทน เช่น ทีวางกรวยแก้ว กระบอกตวง เครืองวัดนําฝน ถังเก็บ
เชือเพลิง เครืองมือวิทยาศาสตร์ และวัสดุคงทนอืนๆ ฯลฯ เพือใช้ในกิจการ
ประปา
-ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ สารส้ม คลอรีน โพ
ลิเมอร์ และวัสดุสินเปลืองอืนๆ ฯลฯ ทีช่วยในการปรับปรุงคุณภาพนําซึงใช้
ในการผลิตนําประปา
- (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภมรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และวัสดุคงทนอืนๆ ฯลฯ เพือ
ใช้ในกิจการประปา
-ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digita
l Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อ
เนือง และวัสดุสินเปลืองอืนๆ ฯลฯ เพือใช้ในกิจการประปา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่อืนๆ ฯลฯ เพือ
ใช้ในกิจการประปา 
- (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภมรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะและ
วัสดุคงทนอืนๆ ฯลฯเพือใช้ในกิจการประปา (ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,608,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึงใช้ในการเดินเครืองมอเตอร์สูบนําดิบและ
ผลิตนําประปาตลอดจนค่าแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และบริการ
อืนๆ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึงใช้นการติดต่อประสานงานต่างๆ ของกองการ
ประปา หมายเลข 0-38-67-4772 และหมายเลข 0-3888-6328 ซึงใช้ใน
การเร่งรัด ติดตามทวงหนี ติดต่อส่วนราชการอืนตลอดจนบุคคลภายนอกซึง
เกียวกับงานกิจการประปา (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการ
ประปา)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยา
กรและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของกองการประปา (ปรากฎในแผนการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา)
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งบลงทุน  เป็นเงิน 2,866,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 684,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
    1.โต๊ะคอมพิวเตอร์ ชนิดเหล็ก จํานวน  5,000  บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ชนิดเหล็ก จํานวน 1 ตัว ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร มีลินชักล็อคได้อย่างน้อย 1 ช่อง 
    - เป็นไปตาม
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    2. จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตัง
งบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 80 ลําดับที 73    
    - (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 

    2.เก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,500  บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ชนิดปรับความสูง
ได้ ขาเหล็ก มีพนักพิงและทีเท้าแขน 
    - เป็นไปตาม
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    2. จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตัง
งบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 80 ลําดับที 74   
    - (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
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ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 117,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
    1.เครืองสูบจ่ายสารละลายสารส้ม จํานวน 51,000  บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบจ่ายสารละลายสารส้ม จํานวน 1 ชุด เพือ
ปรับปรุงคุณภาพนําดิบในการผลิตนําประปา 
    - เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    2. จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตัง
งบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 85 ลําดับที 2   
    - (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

    2.เครืองสูบจ่ายสารละลายโพลิเมอร์ จํานวน 66,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบจ่ายสารละลายโพลิเมอร์ จํานวน 1 ชุด เพือ
ปรับปรุงคุณภาพนําดิบในการผลิตนําประปา 
    - เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    2. จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือจัดซือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ราคานอกเหนือ
มาตรฐานครุภัณฑ์)
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 85 ลําดับที 3   
    - (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองอัดอากาศ ขนาด 250 ลิตร/นาที จํานวน 1
 เครือง เพือใช้ในระบบล้างกรองทรายอัตโนมัติ 
- เป็นไปตาม     
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    2. จัดซือตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตัง
งบประมาณเพือจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 85 ลําดับที 4   
- (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
โครงการติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV) โรงสูบนําหนอง
แหวน จํานวน 300,000 บาท 
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิดชนิดไอพีแบบมุมมองคงทีสําหรับ
ติดตังภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัว
ไป จํานวน 8 ตัว
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ Pol ขนาด 8 ช่อง เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จอภาพแบบ Led หรือ ดีกว่า ตู้จัดเก็บอุปกรณ์
ระบบ CCTV และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมการติดตัง
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติม 
 มาตรา 50 (1) รักษาความปลอดภัยของประชาชน
    - เป็นไปตาม
    1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2560
    2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 36 ลําดับที 1 
    - (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 59,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
    1.เครืองพิมพ์ ชนิด Dot Matrix แบบแคร่ยาว จํานวน 23,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิด Dot Matrix แบบแคร่
ยาว จํานวน 1 เครือง เพือใช้สําหรับปฏิบัติงานในงานกิจการประปา ซึงมี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
 - มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
 - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column) 
 - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิวได้ไม่
น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
 - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อย
กว่า 360x360 dpi
 - มีหน่วยความจําแบบ Input baffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
 - มีช่วงเชือมต่อ (Interface) แบบ Paralle หรือ USB 1.1 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์และเป็นการจัดซือตามมาตรฐาน
คุณลักษณะพืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 80 ลําดับที 72 
    - (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

    2.เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 30,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที 2
 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ซึงมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
 - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
 1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผลวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกหว่า 2 GB หรือ
 2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
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กลาง แบบ Graphics Processing  Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยหว่า 2 GB หรือ
 3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์และเป็นการจัดซือตามมาตรฐาน
คุณลักษณะพืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 79 ลําดับที 69    
    - (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

 
3.เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print)    
ตังไว้ 4,300 บาท 
         เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Print) ซึงมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
         - เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Print) จากโรงงานผู้ผลิต
         - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
         - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
         - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
         - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
         - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
         - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    - เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์และเป็นการจัดซือตามมาตรฐาน
คุณลักษณะพืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 80 ลําดับที 70 
    - (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

4.เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพือใช้ใน
กิจการประปา ซึงมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
        - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
        - สามารถไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
    - เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์และเป็นการจัดซือตามมาตรฐาน
คุณลักษณะพืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 80 ลําดับที 71    
    - (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
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- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ยานพาหนะ เครืองสูบนํา ตู้ควบคุมระบบ หม้อ
แปลง เครืองจ่ายสารเคมี ฯลฯ เป็นต้น     
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
    - (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,182,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค จํานวน 2,182,300 บาท
- เพือจ่ายเป็น
    1. ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายนําประปา บริเวณจากเสา
รับท่อถนนสุขุมวิท ฝังทิศเหนือถึงทางแยกตรงข้ามโรงเรียนวัดโพธิ
ทอง (ชุมชนโพธิเงินและโพธิทอง) จํานวน 435,300 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายนําประปา โดยเริม
จากบริเวณจากเสารับท่อถนนสุขุมวิทฝังทิศเหนือ ถึงทางแยกตรงข้าม
โรงเรียนวัดโพธิทอง โดยปรับปรุงเปลียนจากท่อปูนซีเมนต์ใยหิน (AC) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิวเป็นท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6
 นิว ชัน 8.5 ชนิดแหวนยาง ความยาว 460 เมตร พร้อมอุปกรณ์ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ป.1/2 562 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม   มาตรา 51(1) ให้มีนําสะอาดหรือการประปา
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 2 ลําดับที 1 
    - (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

    2. ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในระบบประปา
โรงสูบนําหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 468,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในระบบประปาให้ได้
มาตรฐานและสัญจรไปมาได้สะดวก โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจร
ค.ศ.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00-5.00 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ยาว
ไม่น้อยกว่า 196 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช.22/2562
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติม 
 มาตรา 50 (2) ให้มีและ บํารุงทางบกและทางนํา
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    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 3 ลําดับที 3 
    - (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

    3. ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายนํา
ประปา บริเวณถนนสุนทรภู่ซอย 5 ฝังทิศเหนือ (ชุมชน
หนองกระโดง) จํานวน 600,000 บาท 
    - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายนําประปา บริเวณถนน
สุนทรภู่ซอย 5 ฝังทิศเหนือ โดยเริมจากด้านถนนสุนทรภู่ประสานกับท่อ
ด้านถนนพลงช้างเผือก โดยปรับปรุงเปลียนจากท่อปูนซีเมนต์ใยหิน (AC)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว เป็นท่อ PVC แหวนยาง ชัน 8.5 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว ความยาวไม่น้อยกว่า 856 เมตร พร้อมอุปกรณ์
    การก่อสร้างทังสิน 600,000 บาท โดยจ่ายจากแหล่งเงินดังนี จ่ายจาก
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาจํานวน 600,000
 บาท
    - เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ป
.3/2562             
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติม 
 มาตรา 51(1) ให้มีนําสะอาดหรือการประปา
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 23 ลําดับที 1 
    - (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา)

    4. ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายนําประปา ถนนศาลาตา
ผ่อง ซอย 1 ฝังทิศเหนือ, ซอย 2 ฝังทิศใต้, ซอย 3 และซอย 5 ทังสอง
ฝัง (ชุมชนสารนารถ) จํานวน 659,000 บาท
    - เพือขยายเขตจ่ายนําประปาเริมจากปากทางถนนศาลาตาผ่อง ซอย 1
 ฝังทิศเหนือ ซอย 2 ฝังทิศใต้, ซอย 3 และซอย 5 ทังสองฝัง โดยใช้
ท่อ PVC แหวนยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิว ชัน 8.5 ความยาวไม่
น้อยกว่า 1,165 เมตร พร้อมอุปกรณ์
     การก่อสร้างทังสิน 659,000 บาท โดยจ่ายจากแหล่งเงินดังนี จ่ายจาก
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาจํานวน 659,000
 บาท
    - เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ป.2/2562
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51 (1) ให้มีนําสะอาดหรือการประปา
    - เป็นไปตามแผนพัฒฯาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 3 ลําดับที 1 
    - (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

    5. เงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
    - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.(กวจ) 0405.2
/ว110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ใน
สัญญาจ้างก่อสร้าง
    (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)
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งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 500,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอืน จํานวน 500,000 บาท
โครงการจัดทําข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (DEM) และข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับงานประปา
    - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล ข้อมูลแผนที
ทางอากาศแบบเชิงเลข จากข้อมูลภาพ UAV (โดรน) รายละเอียด 20
 เซนติเมตร หรือ ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง 30 เซนติเมตร และ
ความสูงเชิงเลข (DEM) 
    - ข้อมูลแผนทีดิจิทัล แนวท่อประปา และหัวจ่ายประปา ข้อมูลอาคารของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ข้อมูลเชิงเส้นชันความสูง ความละเอียด 30
 เซนติเมตร หรือดีกว่า ด้วยข้อมูลแผนทีภาพถ่ายจาก UAV และจัดทํา
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
    - ข้อมูลโมเดลดิจิทัล 3 มิติ
    - ข้อมูลโครงสร้างพืนฐานด้วยระบบสารสนเทศ
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 4 ลําดับที 6

วันทีพิมพ์ : 7/11/2561  14:34:40 หน้า : 13/13



เอกสารงบประมาณ 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ของ 

 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

    - ประมาณการรายรับ 

    - ประมาณการรายจ่าย 

 



ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง
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ประมาณการรายรับทังสิน 23,802,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 14,302,000 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 1,800,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 1,800,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด ในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็น
เกณฑ์

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 1,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,000 บาท
โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบียเงินฝากธนาคาร ตังแต่เดือน
ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเกณฑ์

ดอกเบียรับจํานํา รวม 12,500,000 บาท
ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 12,500,000 บาท
โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบียรับจํานําของเดือนตุลาคม 2560 ถึง
เดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอืนๆ

รายได้อืน  เป็นเงิน 9,500,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 2,850,000 บาท
ตังรับเงินจัดสรร ร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิประจําปี 2561 เพือจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 4,750,000 บาท
ตังรับเงินจัดสรร ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปี 2561 เพือจัดสรร
เป็นเงินทุนดําเนินการของสถานธนา◌ุนุบาล

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,900,000 บาท
ตังรับเงินจัดสรร ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิประจําปี 2561 เพือจัดสรรเป็น
เงินรางวัลประจําปี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  17,229,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 3,850,000 บาท
งบกลาง รวม 3,850,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร จํานวน 3,600,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ ซึงสถาน
ธนานุบาลฯ กู้มาเพือเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจํานํา อัตราดอกเบียเป็น
ไปตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี 

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันเพือส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลัง
พ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ใน
ปีทีผ่านมา เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท. ที มท. 0801.5/ว 1324 
ลงวันที 14  มิถุนายน  2561

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,990,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,990,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล ผู้มีสิทธิได้รับ
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท0801.5/ว 1046 ลงวันที 14
  สิงหาคม 2551 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล)  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,900,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพนักงานสถานธนานุบาล ทีปฏิบัติงานใน
กิจการสถานธนานุบาลฯ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,752,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,041,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุ
บาล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ที
มีสิทธิเบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.ที มท 0801.5/
ว 1480 ลงวันที 11 กรกฎาคม 2559  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง   จังหวัดระยอง
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุ
บาล และครอบครัว ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท
.  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 120,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติ
หน้าทีแทน ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.ที มท 0801.5/ว 18 ลงวัน
ที 15  มกราคม 2550 และค่าตรวจสอบทรัพย์รับจํานําประจําสัปดาห์, ค่า
ตรวจทรัพย์รับจํานําประจํา 2 เดือน, ค่าตรวจทรัพย์รับจํานําประจําปีให้แก่
เจ้าหน้าที  ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท ที มท 0801.5/ว 1509 ลงวัน
ที  17 พฤศจิกายน 2551(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการส
ถานธนานุบาล)

ค่าอาหาร จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าอาหารประจําวันทําการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ
. 2549 ประกาศ ณ วันที 30  มิถุนายน 2549 (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานสถานธนานุบาลที
มีสิทธิเบิกเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ได้ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท
. ที มท 0801.5/ว 710 ลงวันที 17 มีนาคม 2558 (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาล ที
ปฏิบัติหน้าทีในวันจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท
. ที มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที 17  พฤศจิกายน 2551 (ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล)

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 66,000 บาท
สําหรับเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสําหรับผู้บริหารท้องถิน  ตามหนังสือสํานัก
งานจ.ส.ท. ที มท 0801.5/ว 18 ลงวันที 15 มกราคม 2550 (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 250,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลใน
อัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจํา ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย
เงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2522 (รวมทังที
ได้แก้ไขเพิมเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2535)

ค่าใช้สอย รวม 408,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 208,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทําการอย่างใดอย่างหนึง และ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทําสิงของ
ต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที 
มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที  19  มีนาคม  2561 เรืองหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล)
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 4,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตังโรงรับจํานําตามกฎหมายและค่า
ธรรมเนียมอืน ๆ ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการสถานธนานุบาล)
ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล  (ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมเครือข่ายเชือมโยงกับสํานัก
งาน จ.ส.ท.(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดินของสถานธนานุบาล  เป็นไปตาม
หนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท ที มท 0304/ว 1638 ลงวันที 24  ธันวาคม 
2544  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

ค่าวารสาร จํานวน 4,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์  เพือนํามาใช้บริการประชาชน
สถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุ
บาล)
ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชี เพือจ่ายให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินใน
การตรวจสอบบัญชี  และรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตาม
หนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.ที มท. 0801.5/ว 524 ลงวันที 21  มีนาคม 
2557(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืมรับรองแก่ผู้มาตรวจงานสถานธนานุ
บาล หรือเทศบาลอืนทีมาเยียมชมกิจการสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียง  ค่าทีพัก และค่าขนย้ายให้แก่พนัก
งานสถานธนานุบาลทีเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล  (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)
โครงการวันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาลวันที 12 พฤษภาคม
ของทุกปีและอืน ๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 140,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที  19  มีนาคม  2561 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุ
บาล)
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากสิงก่อ
สร้างและครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุ
บาล)
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างอืน ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสํานักงานสถานธนานุ
บาล  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

ค่าวัสดุ รวม 212,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถาน
ธนานุบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผังแสดงวงจรต่าง ๆ ฯลฯ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอืนๆ ทีเกียวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถาน
ธนานุบาล)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็น
-ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
-ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถาน
ธนานุบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็น
-ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
-ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถาน
ธนานุบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็น
-ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ฯลฯ
-ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถจักรยานยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบรก หัวเทียน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตาม
งบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 4,100 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันเบนซิน  นํามันเครือง ฯลฯ
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
0808.2/ว 1536 ลงวันที  19  มีนาคม 2561 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็น
-ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ( 
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact,Disc, Digita
l Video, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนา
นุบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 91,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือสําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานสถานธนานุบาล เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท
เพือสําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานสถานธนานุบาล (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือสําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ,ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ และ
อุปกรณ์เกียวกับโทรศัพท์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือสําหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ค่าดวง
ตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมอืนทีใช้ในราชการ
เทศบาล
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท
เพือสําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโทรคมนาคม  ของสถานธนานุบาล (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการสถานธนานุบาล)
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งบลงทุน  เป็นเงิน 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
 จัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน   6  ตัว  โดยมีรายละเอียดดังนี 
 -  สามารถปรับระดับและหมุนรอบได้
-  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  54 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 50
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
(เป็นราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 และจัดจ้างตามราคาท้อง
ตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์
และรถยนต์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิน) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5  หน้า...84...ลําดับที....87....)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 42,000 บาท
  1. จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สัน จํานวน  1
 เครือง ตังไว้   22,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี
-  มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า  24 เข็ม
-  มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
-  มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิว ได้ไม่
น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อย
กว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(รายการค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และเป็นการจัดซือตามมาตรฐานคุณลักษณะพืนฐาน
กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า....83.....ลําดับที......85.... )
   2.   จัดซือเครืองอ่านลายนิวมือแบบความเร็วสูง  จํานวน 1 เครือง      ตัง
ไว้  20,000  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
-  สามารถทํางานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาลได้
-  มีเซ็นเซอร์ลายนิวมือเป็นแบบออปติคอล
-  มีความละเอียด 500 DPI / 256 GRAY
-  มีพืนทีการสแกน 15x18 mm
-  มีขนาดภาพ 280x360 PIXEL
-  การเชือมต่อเป็นแบบ USB 1.1/2.0
(เป็นราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 และจัดจ้างตามราคาท้อง
ตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1989
 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรืองการตังงบประมาณเพือการจัดซือครุภัณฑ์
และรถยนต์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิน) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้าที......84...ลําดับที..86...)
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งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 9,580,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 9,580,000 บาท
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 4,750,000 บาท
เพือสําหรับจ่ายสมทบเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการสถานธนานุบาล
เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ
วันที 29  มกราคม 2557 ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.ที มท. 0801.5/
ว151.1 ลงวันที  30  มกราคม 2557  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท.ตามทีกําหนดให้ตังไว้โดยคํานวณจาก
กําไรสุทธิแต่ละปี ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท0801.5/ว 1380 ลง
วันที 25  มิถุนายน 2561 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการส
ถานธนานุบาล)

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,900,000 บาท
เพือสําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีให้แก่เจ้าหน้าทีในส่วน
ของ จังหวัด อําเภอ เทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล และสํานักงาน 
จ.ส.ท เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไร
สุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
ประกาศ ณ วันที 29  มกราคม  2557 และเป็นไปตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบียกรรมการ และเงินโบนัส 
(ฉบับที 14) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที 29 มกราคม พ.ศ. 2557 ตาม
หนังสือสํานักงานจ.ส.ท.ที มท. 0801.5/ว151.1 ลงวันที  30
  มกราคม 2557  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 2,850,000 บาท
เพือสําหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถินให้แก่เทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที 29  มกราคม
พ.ศ. 2557 ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.ที มท. 0801.5/ว 151.1 ลงวัน
ที  30  มกราคม 2557 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)
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