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อําเภอ แกลง   จังหวัดระยอง

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน/รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน โดยถือจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.
ศ.2557 คํานวณจากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการ
ดําเนินงานทีจ่ายจากเงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2557)ทังนี
ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท จํานวน 143,221,164.63 บาทคง
เหลือ 106,493,705.63 บาท   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเทศมนตรี จํานวน 1 คน/รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.
ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ.2557 คํานวณจากรายได้ตามงบ
การเงินประจําปี(งบแสดงผลการดําเนินงานทีจ่ายจากเงินรายรับ)ของปีงบ
ประมาณทีแล้วมา (2557)ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท จํานวน 143,221,164.63 บาทคง
เหลือ 106,493,705.63 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,133,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,427,000 บาท
งบบุคลากร รวม 9,893,000 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 15,416,000 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 126,746,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 151,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  11  อัตรา (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,891,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,466,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯจํานวน 1 คน/รองประธาน
สภาฯจํานวน 1 คน/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน จํานวน 10 คน โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.
ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ.2557 คํานวณจากรายได้ตามงบ
การเงินประจําปี(งบแสดงผลการดําเนินงานทีจ่ายจากเงินรายรับ)ของปีงบ
ประมาณทีแล้วมา (2557)ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท จํานวน 143,221,164.63 บาทคง
เหลือ 106,493,705.63 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,429,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  1 คน โดยถือ
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.
ศ.2557 คํานวณจากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการ
ดําเนินงานทีจ่ายจากเงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2557)ทังนี
ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท จํานวน 143,221,164.63 บาท คง
เหลือ 106,493,705.63 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน/
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ.2557 คํานวณจากราย
ได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการดําเนินงานทีจ่ายจากเงินราย
รับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2557) ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและ
เงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 143,221,164.63 บาทคง
เหลือ 106,493,705.63 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร/พนักงานและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบ ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 65,000 บาท

-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมของกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตัง
ขึน กรรมการต่าง ๆและการประชุมต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการ
นี  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,248,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 7 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 122,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 7 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 993,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขัน
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน,นักศึกษา ช่วงปิดภาคการศึกษา
หรือนอกเวลาราชการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 61 โครงการที 1)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน,นักศึกษา จํานวน 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่ารับรอง     จํานวน  250,000  บาท
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล     จํานวน  150,000  บาท
ตังจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกระทรวงมหาดไทยกําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีมานิเทศงาน,ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานกิจการ
ของเทศบาล และให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องซึงเข้าร่วมประชุม และท้องถิน โดยคํานวณตังจ่ายได้ไม่เกินร้อย
ละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ วิธีคํานวณราย
รับจากงบประมาณของปีทีล่วงมาแล้ว (ปี 2557)
จํานวน 143,221,164.63 บาท หักด้วยเงินอุดหนุนฯ ตามวรรค
ก่อน จํานวน 36,7272,459 บาท คงเหลือ 106,493,705.63 บาท คิด
ไม่เกินร้อยละ1 เป็นเงิน 1,064,937.05 บาท ปัดเศษเป็น
เงิน 1,064,940 บาท แต่ขอตังเพียง 150,000 บาท (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการ     จํานวน  100,000  บาท
เพือตังจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆในการเลียงรับรองและค่าบริการ
อืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมทหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ ตังจ่ายตามหลักเกณฑ์และ
อัตราทีกระทรวงมหาดไทยกําหนดตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 250,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  1,250,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่า
เหมาแรงงานทําของต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
2.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ     จํานวน  2,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป)
3.ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ     จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตสํานักงานเทศบาล
เพือไว้ใช้ปฏิบัติงานและบริการประชาชนทีมาติดต่อราชการ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 82 โครงการที 7)(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,302,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,662,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโรเนียว กระดาษไข หมึกพิมพ์ ค่ารับวารสาร แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ปากกา ดินสอ แฟ้ม,เก้าอีจัดเลียง ฯลฯ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,235,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ.ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ รวมทังค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล ของนายก
เทศมนตรี/ปลัดเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.
ศ.2555 สําหรับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงาน/พนักงานจ้าง
และผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้ซึงสถาบันหลักของชาติ
ในระดับพืนที ตามหนังสืออําเภอแกลง ที รย 0027.7/ว2353 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 78 โครงการที 1)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้ซึงสถาบันหลักของชาติในระดับ
พืนที

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานเทศบาล รวมทังการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและลูกจ้างเช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมทังการ
ทัศนศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 81 โครงการที 1)(ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานตามโครงการ
ฝึกอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้าของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตลอดจนนักเรียน นักศึกษาที
เข้าร่วมโครงการ เช่น อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ค่า
ตอบแทนวิทยากร,และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 81 โครงการที 2)(ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GSMIS) ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงานและในสถานทีราชการ
ต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานและในสถานทีราชการ
ต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,046,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ามิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัว
วาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนือง หัวเข็ม แถบพิมพ์ แผ่นดิสเกตต์ หมึก
พิมพ์ และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน จารบี นํามันเครือง ก๊าซ นํามัน
เตา และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี นํามันเบรก หัว
เทียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ ท่อนํา กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือนํายาปรับอากาศ นํายาขัดห้องนํา ผงซักฟอก ไม้
กวาด ผ้าปูโต๊ะ แก้วนํา จานรอง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานทัวไปจํานวน 4 อัตรา(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 535,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 7 อัตรา (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,400,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,013,600 บาท
งบบุคลากร รวม 3,013,600 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,300,900 บาท

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช้
เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและ/หรือสิงก่อสร้าง
-โครงการสํารวจความพึงพอใจ     รวม  25,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย ประเมินผลตามโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจประเมินผลในมิติความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 81 โครงการที 3)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างให้ใช้งาน ได้ตามปกติ ได้แก่อาคาร
สํานักงานและอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
งบลงทุน รวม 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตและอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้เลขหมาย ค่าเช่าเลข
หมาย ค่าเช่าเครืองอุปกรณ์ รวมทังค่าบริการ FREE WI-FI ตาม
โครงการ MUANGKLANG FREE Wi-Fi และค่าใช้จ่ายทีเกียว
ข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559-
2561 หน้า 60 โครงการที 17)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 166,000 บาท
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1.ค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ     จํานวน  10,000  บาท
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯคณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลพัฒนาเทศบาลฯและผู้แทนชุมชนต่าง ๆ
เพือตังจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ ในการเลียงรับรองและค่าบริการ
อืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลฯและผู้
แทนชุมชนต่างๆ ฯลฯตังจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกระทรวง
มหาดไทยกําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ      จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯเช่น  ค่ากําจัดปลวก ค่า
บริการ ค่าเหมาแรงงานทําของต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําวารสาร หนังสือ
รายงานกิจการเทศบาล แผ่นพับ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่     จํานวน  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเทศบาล เช่น ทํา
สติกเกอร์ โปสเตอร์ สปอร์ตงาน และกิจกรรมต่างๆฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ     จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดีความของเทศบาล,ค่ารังวัด
ทีดิน,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,800 บาท

-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เช่น ในการจัดทําแผนพัฒนา จัดทํางบประมาณ ฯลฯ(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,187,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 3 อัตรา(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน จารบี นํามันเครือง ฯลฯ(ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี นํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ายางมะตอย หิน ปูนซีเมนต์ ท่อระบายนํา กระเบือง สี แปรง
ทาสี ตะปู ไม้ เหล็กเส้น ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํายาปรับอากาศ นํายาขัดห้องนํา ผงซักฟอก ฯลฯ(ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ไลด์และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ กระดาษไข มาสเตอร์ดิจิตอล หมึกดิจิตอล หนังสือ
ทีระลึก หนังสือวาสาร หนังสือจุลสาร เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่า
รับวารสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ปากกา ดินสอ คลิป สันปก ฯลฯ(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 535,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ ลําโพง ไมโครโฟน,เครืองขยายเสียง,กล้องถ่าย
ภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมทัง 13 ชุมชนในเขต
เทศบาลและเพือเป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์,แผนพัฒนา
สามปี เช่น ค่าอาหารว่าง เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 79 โครงการที 6)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําข้อมูลแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิด
อุบัติเหตุจากเทศบาล ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง(ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 745,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนจํานวน 13 อัตรา(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,262,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,101,000 บาท
งบบุคลากร รวม 4,101,000 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 5,664,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างให้ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่อาคาร
ต่าง ๆ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ(ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองมือช่าง ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนือง หัวพิมพ์ แถมพิมพ์ แผ่นดิสเกตต์ แผ่น
รองเข็ม หมึกพิมพ์ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม อัดขยาย ผ้าเขียน
ป้าย เทปบันทึกเสียง หรือภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าทีพัก ค่ารถ และ
อืน ๆ ฯลฯ  เกียวข้องกับโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559
-2561 หน้า 82 โครงการที 6)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชําระภาษี จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     ตังไว้  320,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเดิมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง และ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการค่าเหมาแรงงานทํา
ของต่าง ๆ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
2.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ     ตังไว้  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอืนใดเกียวกับการโอนเงินค่า
ธรรมเนียม หรือค่าบริการอืนใดเกียวกับการโอนเงินฝากธนาคารให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 325,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 605,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิก
ตามระเบียบ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านกับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานและ
พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น ในการ
จัดทํารายงาน การรับจ่ายเงินประจําปี งบประมาณทีสินสุด การสํารวจ
แผนทีภาษี การปรับข้อมูล ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซือหรือจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.3/ว3652 ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2553(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 227,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,398,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 51,400 บาท
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-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
งบลงทุน รวม 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนือง หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ แผ่นดิสเก็ตต์ แผ่น
รองเข็ม ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ผ้าเขียน ฯลฯ(ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน จารบี นํามันเครือง แก๊ส ฯลฯ(ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี นํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือถ่านไฟฉายและวัสดุต่าง ๆฯลฯ เกียวกับเครืองใช้
ไฟฟ้า (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ กระดาษไข มาสเตอร์
ดิจิตอล หมึกดิจิตอล ค่ารับวารสาร ปากกา ดินสอ คลิป แฟ้ม ฯลฯ(ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 566,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไปงานบริหารงานคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอืน ๆ ฯลฯ เกียวข้องตาม
โครงการฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 82 โครงการที 5)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประหยัดนํามัน จํานวน 30,000 บาท
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1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  7,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างและ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ  เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรงงาน
ทําของต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 7,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 428,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,148,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 21 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 356,000 บาท

เพือจ่ายให้ค่าตอบแทนเงินค่าปรับปรุงและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 21 อัตรา(ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขันพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา จํานวน 5 อัตรา (ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,157,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 อัตรา (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 517,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,531,700 บาท
งบบุคลากร รวม 4,531,700 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 6,079,700 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซือ/จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน    จํานวน  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซือ/จ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลทาง
เกวียน ที รย 71901/ม 086 ลงวันที 26 ม.ค. 2558)(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 78 โครงการที 3)(ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)(เงินอุดหนุนจะดําเนินการได้
ต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินในจังหวัดระยองแล้ว)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ ท่อนํา กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํายาปรับอากาศ นํายาขัดห้องนํา ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ แก้วนํา จานรอง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆทีเกียว
ข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษโรเนียว กระดาษไข หมึกพิมพ์ ค่ารับวารสาร แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 522,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง อปพร. และผู้ทีมีคํา
สังให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพือใช้จ่ายในโครงการร่วมตรวจป้องกันและป้อมปราบอาชญากรรมและ
บรรเทาสาธารณภัย ค่าตอบแทนอาสาสมัครฝ่ายป้องกันพลเรือน ค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 63 โครงการที 5)(ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมตรวจป้องกันและป้อมปราบอาชญากรรมและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 146,000 บาท

เพือใช้จ่ายในโครงการเพิมศักยภาพ อปพร.ได้แก่ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง และเครืองดืม ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะ ค่านํามันเชือเพลิง ค่าทีพัก ค่า
เช่าสถานที ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ากระโดดหอ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 63 โครงการที 3)(ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมศักยภาพ อปพร. จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่/
สงกรานต์ ฯลฯ เช่น ค่าเช่าเต๊นท์/ค่าอาหาร/ค่าเครืองดืมเจ้าหน้าที/ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 63 โครงการที 4)(ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตังจุดตรวจเพือป้องกันช่วงเทศกาล ต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมแซมกลาง ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 350,000 บาท
งบลงทุน รวม 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงานอาคารงานป้องกันฯ (ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 38,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานอาคารป้องกันฯ (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 153,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น นํายาโฟม หัวฉีด สายส่งนํา สายโฮ
สลีน ตู้เก็บเครืองดับเพลิงเคมี ท่อดูดนํา หัวฉีดต่าง ๆ อัดนํายาเคมี และ
วัสดุอืน ๆ ทีใช้ในการดับเพลิง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนือง หัวเข็ม แถบพิมพ์ แผ่นดิสเกตต์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเสือ หมวก รองเท้า ถุงมือ แว่นตานิรภัย และชุดแต่ง
กาย อปพร. อุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน จารบี นํามันเครือง ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี นํามันเบรก หัว
เทียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 29/10/2558  15:27:41 หน้า : 16/60

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษ
ไข เครืองเขียน เป็นต้น ซึงเป็นวัสดุทีมีความจําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
งานของกองการศึกษาและอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 111,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึง มิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าเหมา
แรงงานทําของต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 645,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 687,900 บาท
งบบุคลากร รวม 687,900 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 893,900 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงสิงก่อสร้างสามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ อาคารสํานักงานและอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  (ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
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-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าถ่าน หมึก ที
กรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่นค่าถ่านกล้องถ่ายรูป ค่าแผ่น
ป้าย ค่ากระดาษ โปสเตอร์ สี พู่กัน ลําโพง ไมโครโฟน ซึงใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์งานของกองการศึกษา และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงยานพาหนะในการปฏิบัติงานของกองการ
ศึกษาและอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี
และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จานรอง  ช้อน
ส้อม นํายา ล้างจาน กระดาษทิชชู ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 9 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,576,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงาน
เทศบาลพนังงานครูเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท.0809.4/ว 1191 ลงวัน
ที 12 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนทัวไปเงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพือรองรับเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุด
หนุนสําหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้าง
ประจํา) ประกอบกับตามนัยประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรืองหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว ลงวันที 20 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก.ท.
จ.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนจํานวนทีปรับ
เพิม สําหรับคุณวุฒิที กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
รับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง
(ฉบับที 2) ลงวันที 21 กันยายน 2554 จํานวน 4 อัตราและหนังสือศาลา
กลางจังหวัดระยอง ที รย.0037.2/ว 2485 ลงวัน
ที 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้
ช่วย จํานวน 4 อัตรา และหนังสืออําเภอแกลง ที รย.0023.7/240 ลงวัน
ที 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตรา อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้ช่วย จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา และกองการศึกษา พร้อมทังเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 5 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท.0809.4/ว 1191 ลงวัน
ที 12 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อม แนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนทัวไปเงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพือรองรับเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้าง
ประจํา) ประกอบกับตามนัยประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรืองหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว ลงวันที 20 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก.ท.
จ.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนจํานวนทีปรับ
เพิมสําหรับคุณวุฒิที กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรอง
ว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง (ฉบับ
ที 2) ลงวันที 21 กันยายน 2554 จํานวน 4 อัตรา และหนังสือศาลากลาง
จังหวัดระยอง ที รย.0037.2/ว 2485 ลงวันที 29 มิถุนายน 2555 การจัด
สรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 4 อัตรา และหนังสือ
อําเภอแกลง ทีรย.0023.7/240 ลงวันที 20 มกราคม 2557 การจัดสรร
อัตราอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,342,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,167,400 บาท
งบบุคลากร รวม 3,167,400 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 23,474,000 บาท
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-ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน     จํานวนเงิน  504,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 55 โครงการที 6.10)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอยู่เมืองแกลง ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,881,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างใดอย่างหนึง
ซึงมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชน
รักษาความปลอดภัยค่าบริการ ฯลฯ   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,001,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานครูเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบฯ(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 8,203,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล พนังงานครู
เทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท.0809.4/ว 1191 ลงวันที 12 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.
ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนทัวไปเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ เพือรองรับเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา) ประกอบกับตามนัย
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว ลงวันที 20 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรือง หลัก
เกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนจํานวนทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิ
ที กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง(ฉบับที 2) ลงวัน
ที 21 กันยายน 2554 จํานวน 4 อัตรา และหนังสือศาลากลางจังหวัด
ระยอง ที รย.0037.2/ว 2485 ลงวันที 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรร
อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 4 อัตรา และหนังสือ
อําเภอแกลง ที รย.0023.7/240 ลงวันที 20 มกราคม 2557 การจัดสรร
อัตรา อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วยจํานวน 1 อัตรา (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 5 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
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ศ.2559–2561 หน้า 52 โครงการที 6.1)(ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน     จํานวน  16,800  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL และ
ระบบ Wireless Fidelity:WiFi ให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0893.3/ว
3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2559–2561 หน้า 52 โครงการที 6.2)(ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน     จํานวน  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้กับโรงเรียนอยู่
เมืองแกลง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 53 โครงการที 6.4)(ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน     จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 53 โครงการที 6.5)(ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู     จํานวน  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนอยู่เมือง
แกลง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 53 โครงการที 6.3)(ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน (SBMLD)     จํานวน  750,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่เมือง
แกลง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 55 โครงการที 6.9)(ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(ลักษณะเป็น
โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
-โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา     จํานวน  21,000  บาท
1.ให้โรงเรียนละ 15,000 บาท
2.ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท
3.เจ้าหน้าทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินๆละ 1 คนๆละ 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิ
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ทยาฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 56 โครงการที 9)(ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)     จํานวน  221,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ระดับ
อนุบาล จํานวน 92 คนๆละ 850 บาท/ภาคเรียน และระดับประถม
ศึกษา จํานวน 34 คนๆละ 950 บาท/ภาเคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 58 โครงการที 10.5)(ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วน
เพิม Top Up)     จํานวน  17,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวเพิมเติม)สําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กทีมีนักเรียน 120 คน ลงมาให้เพิมรายหัวทีได้รับ
ปกติในระดับประถมศึกษา จํานวน 34 คนๆละ 250 บาท/ภาคเรียน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2559–2561 หน้า 58 โครงการที 10.5)(ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ค่าหนังสือเรียน     จํานวน  38,744  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล จํานวน 92 คนๆละ 200 บาท/
ปี และระดับประถมศึกษาปีที 1 จํานวน 9 คนๆละ 561 บาท/ปี และระดับ
ประถมศึกษาปีที 2 จํานวน 15 คนๆละ 605 บาท/ปี และระดับประถม
ศึกษาปีที 3 จํานวน 10 คนๆละ 622 บาท/ปี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 57 โครงการที 10.2)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน     จํานวน  31,660  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล จํานวน 92 คนๆ
ละ 100 บาท/ภาคเรียน และระดับประถมศึกษา จํานวน 34 คนๆ
ละ 195 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 58 โครงการที 10.4)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ค่าเครืองแบบนักเรียน     จํานวน  39,840  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน ระดับอนุบาล จํานวน 92 คนๆ
ละ 300 บาท/ปี และระดับประถมศึกษา จํานวน 34 คนๆละ 360 บาท/
ปี ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 57 โครงการที 10.1)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     จํานวน  55,880  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับ
อนุบาล จํานวน 92 คนๆละ 215 บาท/ภาคเรียน และระดับประถม
ศึกษา จํานวน 34 คนๆละ 240 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 57 โครงการที 10.3)(ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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เพือจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ ท่อ กระเบือง สี แปรงทาสี ตะปู ไม้ เหล็ก
เส้น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุ เครืองอุปโภคบริโภค 1.)เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับ
สนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขต
เทศบาล จํานวน 260 วัน แยกเป็น  1.โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2.
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 3.โรงเรียนวัดโพธิทอง และ 4.โรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 56 โครงการที 8)(ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,936,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จานรอง  ช้อน
ส้อม นํายา ล้างจาน กระดาษทิชชู ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ฟิวส์ ถ่าน ชาร์ต ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงพิมพ์ได้จากการซือหรือการจ้างพิมพ์ ตรายาง ค่าขน
ส่ง ค่าติดตัง ค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน ชันวางของ ตู้เก็บ
เอกสาร ฯลฯ ให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 6,118,600 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ เครืองพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยาน
พาหนะ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคํา
สังให้ไปปฏิบัติราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ
นําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยานําสู่การ
ปฏิบัติ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างจัดทํา
เอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง และวัสดุอืนๆ ทีเกียว
ข้องฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 51 โครงการที 2)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือนําหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยานําสู่การปฏิบัติ

จํานวน 50,000 บาท
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เพือใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558(ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
งบลงทุน รวม 200,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ สือการเรียนการสอน อุปกรณ์เครืองเขียนและ
อืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 52,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าถ่าน หมึก ที
กรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่นค่าถ่านกล้องถ่ายรูป ค่าแผ่น
ป้าย ค่ากระดาษ โปสเตอร์ สี พู่กัน ลําโพง ไมโครโฟน ซึงใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาและอืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน     จํานวน  11,888,000  บาท
1.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพลงช้าง
เผือก     จํานวน  7,496,000  บาท
เพืออุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันตามหนังสือโรงเรียนวัดพลงช้าง
เผือก ที ศธ 04126.087/189 ลงวันที 11 มิถุนายน 2558 (ข้อมูล ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2558)
2.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมา
ราม     จํานวน  4,036,000  บาท
เพืออุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน ตามหนังสือโรงเรียนวัดสารนารถธรรมา
ราม ที ศธ 04126.095/187 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 (ข้อมูล ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2558)
3.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิทองพุทธารา
ม     จํานวน  356,000  บาท
เพืออุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดโพธิทองพุทธาราม เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิ
ทอง ที ศธ 04126.090/067 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 (ข้อมูล ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2558)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 56 โครงการที 7)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
0893.3/ว3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เงินอุดหนุน
โครงการทังหมดไม่ต้องขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินในจังหวัดระยอง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว.74 ลว 8 ม.
ค. 2553)
4.โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน     จํานวน  15,000  บาท
-โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก     จํานวน  5,000  บาท
เพืออุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนตามหนังสือโรงเรียนวัดพลงช้าง
เผือก ที ศธ 04126.087/197 ลว.18 มิ.ย. 2558)
-โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม     จํานวน  5,000  บาท
เพืออุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนตามหนังสือโรงเรียนวัดสารนารถธร
รมาราม ศธ 04126.095/189 ลว 24 มิ.ย. 2558)
-โรงเรียนวัดโพธิทองพุทธาราม     จํานวน  5,000  บาท
เพืออุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดโพธิทองพุทธารามเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิทองพุ
ทธาราม ศธ 04126.090/072 ลว 29 มิ.ย. 2558)(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 59 โครงการที 13-15)(ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(เงินอุดหนุน
โครงการทังหมดจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรม
การอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินใน
จังหวัดระยองแล้ว)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 11,903,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,903,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 11,903,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ กระดาษสิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือการจ้างพิมพ์ นําดืม ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการฯลฯ(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการค่าเหมาแรง
งานทํางานต่างๆ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 152,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3 อัตรา(ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 920,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 962,000 บาท
งบบุคลากร รวม 962,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,114,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
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1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  130,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการค่าเหมาแรง
งานทํางานต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและสาธารณสุขอืน)
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ     จํานวน  2,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการอบรมต่างๆ(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)
3.ค่าเช่าทรัพย์สิน     จํานวน  65,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินและอาคารราชพัสดุ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)
4.ค่าเบียประกัน     จํานวน  2,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 199,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 427,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอืน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,400 บาท

-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอืน)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 751,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปจํานวน 1 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 206,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 อัตรา (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 697,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 904,000 บาท
งบบุคลากร รวม 904,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 2,105,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นซีดีหรือจานบันทึกข้อมูล แถบพิมพ์สําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กระดาษไข แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทีใช้ในการตรวจความ
สะอาดของอาหาร เครืองดืม และคุณภาพนํา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระป๋อง กระทะ ไม้
กวาด ภาชนะใส่นํา หัวเตาแก๊ส อุปกรณ์และเครืองมือในการทําความ
สะอาดของโรงฆ่าสัตว์และตลาดเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอืน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือการจ้างพิมพ์ แบบฟอร์มใบอนุญาตประกอบกิจการค้า ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมทีเกียวข้องกับแม่นํา
ประแส บ่อดักไขมัน ปลูกป่าชายเลย ปล่อยพันธ์สัตว์ป่า การรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าของทีระลึก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่านํามันเชือเพลิง ค่าที
พัก ค่าเช่าสถานที ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช่จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้องกับการดําเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559-
2561 หน้า 64 โครงการที 1)(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แม่นําประแส จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้า จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ตลาด จัดซือหลอดไฟ สนับสนุนปัจจัย การผลิตเกษตรอินทรีย์ ค่า
จ้างเหมาแรงงาน จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตรอินทรีย์
และเกษตรเมือง และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีพ.ศ.2559-2561 หน้า 46 โครงการที 6)(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)

ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสีเขียว จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามระบบการจัดการสิงแวด
ล้อม ISO 14001 ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าทีพัก ค่าธรรมเนียมการตรวจติดตามผลเพือการรับรองการ
จัดการสิงแวดล้อม ค่าธรรมเนียมในการรับรองรายปีและค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้องกับการดําเนินโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559-
2561 หน้า 66 โครงการที 6)(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขัน
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 207,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา(ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์
บริการสาธารณสุข)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา(ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 462,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,453,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,453,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 3,875,200 บาท

-เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือเพิมศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ประจําปีงบ
ประมาณ 2559     จํานวน  400,000  บาท
เพืออุดหนุน (ศอ.ปส.จ.รย.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ตามหนังสือ ศอ.ปส.จ.รย. ด่วนทีสุด ที 0018 (ศอ.ปส.จ.รย.)/ว 39 ลง
วันที 27 เมษายน 2558 และหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที
สุด ที รย 0023.3/ว 2103 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2558 (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปีพ.ศ.2559-2561 หน้า 71 โครงการที 1)(ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)(เงินอุดหนุน
จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินในจังหวัดระยองแล้ว)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ ตลาดเทศบาล ท่อระบายนําและอืนๆทีเกียวข้องฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของโรงฆ่าสัตว์,ตลาดเทศบาล(ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารโรงฆ่าสัตว์,ตลาดเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 230,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 265,000 บาท
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-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและลูกจ้างและ
ผู้ทีมีคําสังให้เดินทางไปราชการฯลฯ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรบและทัศนศึกษาดูงานให้แก่ อสม.แม่
บ้านกรรมการชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าของทีระลึก ค่ายานพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.
ศ.2559-2561 หน้า 71 โครงการที 2)(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิมศักยภาพ อสม. จํานวน 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรง
งานทําของต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

- เงินตอบแทนปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์)
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสําหรับแพทย์พยาบาล
หรือพนักงานและลูกจ้างอืนทีเกียวข้องออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 602,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไปจํานวน 4 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปจํานวน 5 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 663,400 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในศูนย์บริการสาธารณสุข (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 51,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนือง หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ แผ่นดิสเก็ต แผ่นรอง
เข็ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ายาเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ทรายเคลือบ สารเคมี นํายา
สําหรับพ่นทําลาย ชุดวัสดุป้องกันร่างกาย ฯลฯ(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน จารบี นํามันเครือง ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน ลูกปืน แบตเตอร์รี หัวเทียน สายส่ง
นํามัน ข้อต่อฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นฝ้าเพดาน เหล็กฉาก ปูนซีเมนต์ ท่อ
นํา กระเบือง สี แปรงทาสี ตะปู ไม้ เหล็ก เส้นประแจ ไขควงฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํายาทําความสะอาด นํายาดันฝุ่น อุปกรณ์ความสะอาด ผ้า
ม๊อบ ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดมือ แก้วนํา ตะกร้าขยะ ถุงดํา  กล่อง
พลาสติก แก๊ส ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ถ่ายไฟฉาย และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ปากกา ดินสอ คลิป แฟ้ม ค่าจ้าง
ทําสมุดนัดผู้ป่วย บัตรบันทึกประวัติผู้ป่วย ฉลากยา ใบสังยา ใบเสร็จรับ
เงิน นาฬิกาติดผนัง ตู้เก็บเอกสาร นําดืม หนังสือ
พิมพ์ หนังสือ Health Today ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 152,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขูดหินนําลายไฟฟ้า
(ultrasonic scaler) จํานวน 1 เครือง ประกอบด้วย
   คุณลักษณะทัวไป
1. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย จะต้องได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volt 50 Hz
3. สามารถต่อท่อนําจากยูนิตทําฟันโดยต่อกับ Coupling นําของยูนิตทํา
ฟันและจากถังบรรจุนํา
4. มีตู้วางเครืองขูดหินปูน ชนิดมีล้อเลือน ตัวตู้ทําด้วยไม้บุด้วยโฟไมก้า มี
ถังบรรจุนํา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 แกลลอน ทําด้วยวัสดุไม่เป็น
สนิม และติดตังมอเตอร์สําหรับส่งนําเข้าเครืองขูดหินปูน ใช้ระบบไฟฟ้า
กระแสตรงไม่เกิน 48 Volt
5. มีหัวขูดหินปูนให้อย่างน้อย 2 หัว เป็นชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด
      คุณลักษณะทางเทคนิค
1. Hand piece หัวขูด และวงจรของตัวเครือง เป็นผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศเดียวกัน
2. Hand piece ของเครืองขูดมี Transducer เป็น
แบบ Electromagnetic หรือแบบ Piezo electric crytal
3. มีความถีในการสันไม่น้อยกว่า 25,000 รอบ/วินาที
4. สามารถปรับความแรงของการสันและปริมาณนําได้ตามความต้องการ
5. สามารถใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานได้โดย Hand piece และเครือง
ไม่ร้อนผิดปกติในลักษณะการใช้งานปกติ
6. มีสวิทซ์เปิด-ปิด ทีตัวเครือง
7. มีสวิทซ์เท้า (Foot switch) ควบคุมการทํางานของ Hand piece
8. มี solenoid Valve ควบคุมการไหลของนํา
9. มี Filter กรองนําก่อนเข้า Solenoid Valve เพือป้องกันการอุดตัน
ของท่อนําในเครือง
10. มีหลอดไฟสีเขียวเป็นตัวแสดงให้เห็นในขณะเครืองทํางาน
11. มีอุปกรณ์ทีวงหัวขูดหินปูนติดตังอยู่ทีตัวเครือง
12. มีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
 (เป็นราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 และจัดซือตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.2/
ว.1918 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัด
ซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 83 โครงการที 1) (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าจัดซือเครืองขูดหินนําลายไฟฟ้า(ultrasonic scaler) จํานวน 35,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 710,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,640,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครืองอุปกรณ์ ค่าบริการ
ระบบSMS และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปันและผสมสารอุด
ฟัน จํานวน 1 เครือง ประกอบด้วย
1. เป็นระบบ Solid State
2. ความเร็วของการสันสมําเสมอ
3. ความเร็วของการสันไม่ตํากว่า 4,000 รอบต่อนาที
4. มีหน้าปัดบอกเวลาทํางานของเครือง พร้อมทีตังเวลาทํางานแบบ
อัตโนมัติ
5. มีแคปซูลพร้อมลูกปืน จํานวน 2 ชุด
6. มีสวิตซ์เปิด-ปิดเครือง
7. มีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจาย
8. ระบบกันกระเทือนของตัวเครืองขณะทํางานเป็นระบบแขวนลอยบน
แท่นสปริง
9. ขณะเครืองทํางาน ตัวเครืองต้องไม่เคลือนตามการสันของเครือง
(เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีพ.ศ.2558)(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 83 โครงการที 5)(ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าจัดซือเครืองปันและผสมสารอุดฟัน จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองบ่มวัสดุด้วยแสงใช้กับวัสดุทันต
กรรม (light curing unit) จํานวน 1 เครืองประกอบด้วย
คุณสมบัติทัวไป
1. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
2. อุปกรณ์ประกอบด้วย ตัวเครือง, แท่งนําแสงหรือสายนํา
แสง, Radiometer และมีแผ่นพลาสติก กรองแสง เพือป้องกันอันตรายที
จะเกิดกับตา
3.เครืองสามารถเคลือนย้ายได้สะดวก
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. หลอดกําเนิดแสง เป็นชนิด Halogen Bulb หรือ LED
2. มีหน้าปัดแสดงสถานการณ์ทํางาน ( LCD screen display)
3. แสงทีออกมามี Wave Length ประมาณ 400-
500 Nanometers (NM) และมีความเข้ม
แสง (High Intensity Output)  ไม่น้อยกว่า 600 mW/cm2
4. ในขณะฉายแสงมีความเข้มแสงทีคงทีโดยตลอด และไม่เกิดความร้อน
ทีเป็นอันตรายต่อฟัน และเนือเยือในช่องปาก
5. มีสัญญาณเตือนเมือเวลาของการฉายแสงครบ 10 หรือ 20 วินาที หรือ
มีสวิตซ์สําหรับตังเวลาและมีสัญญาณเตือนเมือเวลาของการฉายแสงครบ
6. แท่งนําแสง (Quartz Rod) สามารถดึงออกจาก Hand Piece เพือทํา
ความสะอาด และสามารถนําไปฆ่าเชือ ด้วยวิธีการนึงฆ่าเชือโรคหรือแช่
ในนํายาฆ่าเชือได้
7. ปลายแท่งนําแสงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร
8. มีระบบป้องกันเมือมีความร้อนสูงเกิน
9. ตัวเครืองมีสวิตซ์เปิด-ปิด และมีสัญญาณแสดงการทํางานของเครือง
10. มี Radiometer Light Checker เพือตรวจสอบความเข้มแสงว่า
เป็นไปตามข้อกําหนดหรือไม่ โดย Radiometer จะประกอบอยู่ในตัว
เครืองหรือแยกต่างหาก
(เป็นราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 และจัดซือตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.2/
ว.1918 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัด
ซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 83 โครงการที 2) (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าจัดซือเครืองบ่มวัสดุด้วยแสงใช้กับวัสดุทันตกรรม (light curing unit) จํานวน 35,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุด Hand Instrument จํานวน 1 ชุด ประกอบ
ด้วย
1. ทําด้วยสแตนเลส หรือเหล็กกล้าไร้สนิม เคลือบด้วยสารโครเมียม
ออกไซด์
2. เป็นเครืองมือใหม่ ทียังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อน
3. เป็นเครืองมือทีสามารถทําให้ปราศจากเชือหลังการใช้ตามมาตรฐาน
กระบวนการทําให้ปราศจากเชืออุปกรณ์การแพทย์
(เป็นราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 และจัดซือตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.2/
ว.1918 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณเพือการจัด
ซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 83 โครงการที 3) (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าจัดซือชุด Hand Instrument จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ จํานวน 1 เครือง ประกอบด้วย
1.เป็นเครืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน โดย
ใช้ Cuff แบบวงกลม
2.เป็นการวัดแบบ Oscillometric
3.สามารถวัดความดันโลหิตได้ทังแขนซ้าย และแขนขวา
4.มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้
5.สามาถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 0-280 มิลลิเมตรปรอท
สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรไม่น้อยกว่าระหว่าง 30-200 ครังต่อ
นาที
(เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีพ.ศ.2558)(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 83 โครงการที 6)(ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จํานวน 70,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยูนิตทําฟัน จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
ก.คุณสมบัติทัวไป
     1) ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครืองกรอฟัน ระบบควบ
คุม ระบบดูดนําลาย ระบบนําบ้วนปาก และเก้าอีคนไข้
     2) ยูนิตมีจุดต่อ Coupling นํา สําหรับเครืองขูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับ
ปริมาณนํา และมีหัวต่อแบบ Non-return Value สําหรับเสียบท่อนําได้
     3) มีทีดูฟิล์มเอกซเรย์ ในตําแหน่งทีผู้ให้การรักษาสามารถดูได้สะดวก
และชัดเจน
     4) ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และถูก
แปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 50 โวลต์ ใช้กับระบบทํางานภายในยูนิตทัง
หมด ยกเว้นส่วนทีเป็นมอเตอร์
ข.คุณสมบัติทางเทคนิค
     1) ระบบให้แสงสว่าง
          (1) แสงสว่างทีได้ปราศจากความร้อน
          (2) ให้ความเข้มแสงทีระยะโฟกัสไม่ตํากว่า 13,000 และไม่
เกิน 28,000 ลักซ์
          (3) ระยะโฟกัสทีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
          (4) Color Temperature อยู่ระหว่าง 3,600 – 6,500 องศาแค
ลวิน
          (5) สามารถปรับระดับของแหล่งกําเนิดแสงได้
          (6) Flexible Arm สําหรับยึดโคมไฟ ทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทังแนวดิงและแนวระนาบ
     2) ระบบเครืองกรอฟัน
          (1) เครืองกําเนิดอากาศอัด (Air compressor)
          - เป็นระบบทีไม่ใช้นํามันหล่อลืน
          - กําลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า
          - จํานวนรอบการหมุนของมอเตอร์ ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที
          - สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที 5 บาร์ ได้ไม่น้อยกว่า 70 ลิตร
ต่อนาที
          - มีระบบป้องกันมอเตอร์ชํารุด เมือเกิดภาวะผิดปกติ
          - ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิม ขนาดไม่น้อย
กว่า 20 ลิตร พร้อม Safety Valve และมาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัด
ทีเก็บอยู่ในถังและมีวาว์ลเปิดปล่อยอากาศอัดและนําทิงติดตังใช้งานได้
อย่างสะดวก
          - มีสวิตซ์อัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร์ ให้แรงดัน
อากาศอัดในถังอยู่ในพิกัด โดยช่วง Cut–In มีแรงดันอากาศอัดไม่ตํา
กว่า 5 บาร์
          - ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ต้องติดตังในห้องติดตังยูนิตทําฟัน
โดยชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ต้องมีองค์ประกอบ และการติดตังเรียง
ลําดับก่อนเข้ายูนิตทําฟันดังนี
               ก.ขจัดนําทีเกิดจากการควบแน่นภายในอากาศอัด
ด้วย Water Separater ชนิด Auto-drained ที
มี Differential Pressure Indicator จํานวน 1 ตัว
               ข.กรองอนุภาคทีแขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่
เกิน 5 ไมครอน ด้วย A

ค่าจัดซือยูนิตทําฟัน จํานวน 438,000 บาท
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ir Filter พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ทีมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
จํานวน 1 ตัว
               ค.กรองอนุภาคทีแขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่
เกิน 1 ไมครอน ด้วย Mist Separater with Differential Pressure I
ndicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ทีมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
จํานวน 1 ตัว
               ง.กรองอนุภาคทีแขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่
เกิน 0.1 ไมครอน ด้วย Micro-
mist Separater with Differential Pressure Indicator พร้อม Met
al Guard หรืออุปกรณ์ทีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าจํานวน 1 ตัว
               จ.ลดแรงดันของอากาศให้
เป็น 5 บาร์ ด้วย Air Regulater พร้อมมาตรวัดแรงดัน จํานวน 1 ตัว
          - ในกรณีทีใช้ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดทีมิได้เป็นไปตามที
กําหนดข้างต้น จะต้องมีคุณภาพอากาศอัดอย่างตํา
ตาม Quality Air Class ที 1.6.1 ของ ISO8573 (Dirt Particle Size
=0.1
ไมครอน Water Pressure Dew Point= 10 องศา C  Oil=0.01 มิลลิ
กรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยมีเอกสารรับรองคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตชุด
ปรับปรุงคุณภาพลม
     3) ด้ามกรอ ประกอบด้วย
          (1) ด้ามกรอเร็ว (Airotor) จํานวน 2 ด้ามกรอ โดยมีคุณสมบัติ
          - เป็นชนิดทีมีรูนําออกระบายความร้อนของหัว Bur จากการกรอ
ฟันทีส่วนหัวไม่น้อยกว่า 3 รู
          - ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting หมุนได้
โดยรอบ และด้านท้ายเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
          - สามารถฆ่าเชือโรคโดยการนึงฆ่าเชือได้ โดยทนความร้อนได้สูง
ถึง 135 องศาเซลเซียส
          (2) ด้ามกรอช้า
          - Micromotor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micromotor โดยมี
ด้านท้ายเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes)
          - สามารถต่อสเปรย์นําได้และสามารถปรับความเร็วได้
          - มีด้ามต่อชนิดตรง (Straight) และหักมุม (Contra-
Angle) อย่างละ 1 ด้ามต่อ
          - สามารถฆ่าเชือโรคโดยการนึงฆ่าเชือได้โดยทนความร้อนได้สูง
ถึง 135 องศาเซลเซียส ยกเว้น Electric Micromotor
     (3) Tripple Syringe สามารถเป่านําหรือลม หรือนําและลมพร้อม
กัน ปลายทิปสามารถถอดออกฆ่าเชือด้วยการนึงฆ่าเชือได้
          (4) สายด้ามกรอและ Tripple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงทํา
ด้วยซิลิคอน
          (5) ภาชนะบรรจุนํากลันสําหรับใช้กับหัวกรอ
          - เป็นภาชนะใส ทนความดันไม่น้อยกว่า 3 บาร์
          - มีความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร
          - สามารถถอดเปลียนภาชนะออกเพือเติมนําหรือทําความสะอาดได้
สะดวก
          - มีระบบระบายลมทันที ก่อนถอดเปลียน
          - มีภาชนะสํารอง 2 ใบ
     4) ระบบควบคุม
          (1) ระบบการควบคุมการทํางานของด้ามกรอ
          - มีระบบ First Priority
          - มีระบบป้องกันการดูดนําย้อนกลับเข้าด้ามกรอ
          - สามารถปรับปริมาณนําและแรงดันอากาศอัดด้ามกรอในแต่ละ
ชุดได้สะดวกโดยผ่าน Needle Valve
          - ต้องไม่มีการบีบหรือหักพับสายทีเป็นทางเดินของนํา และอากาศ
อัดในระบบ
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          - สายทีเป็นทางเดินของนําและอากาศอัดภายในระบบควบคุมต้อง
เป็นสายทีทําจาก Polyurethane (PU) โดยมีการ
ระบุ Polyurethane หรือ PU และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสาย ทีตัว
สาย
          - มีทีวางหรือใส่ด้ามกรอ สําหรับด้ามกรอเร็ว 2 ที สําหรับด้ามกรอ
ช้า 1 ที และ Tripple Syringe 1 ที
          - มีทีวางถาดใส่เครืองมือ
          - ทีใส่ด้ามกรอและทีวางถาดใส่เครืองมือทีใช้ Flexible Arm ร่วม
กัน
          - ทีใส่ด้ามกรอและทีวางถาดใส่เครืองมือสามารถเคลือนทีได้ ทัง
แนวราบและแนวดิงและคงทีได้ทุกจุดทีต้องการ (ทังนี เมือปิดเครืองแล้ว
สายของด้ามกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพืน)
     (2) สวิตซ์เท้า สามารถควบคุมการปรับระดับสูง-ตํา และปรับระดับ
พนักพิงของ เก้าอีคนไข้ ควบคุมการทํางานของด้ามกรอและสามารถเลือก
ให้หัวกรอทํางานอย่างเดียว หรือทํางานแบบมีนําร่วมด้วย
     5) ระบบดูดนําลาย (Saliva Ejector และ High Volume Suction)
     (1) เป็น Motor Suction ทีไม่ใช้นําร่วมในการทําให้เกิดแรงดูด
          (2) แรงดูดของ High Volume Suction มีค่าแรงดูดอยู่ไม่ตํา
กว่า - 80 mm.Hg  หรือเทียบเท่า
          (3) Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทํา
งานพร้อมกันได้ และการทํางานเป็นแบบอัตโนมัติ
          (4) มีทีดักเศษวัสดุทีดูดก่อนปล่อยลงท่อนําทิง และสามารถนําออก
มาล้างและทําความสะอาดได้
          (5) ต้องมีการป้องกันของเหลวจากการดูดเข้าสู่ตัวมอเตอร์ได้ใน
ทุกกรณี
          (6) มีระบบป้องกันมอเตอร์ชํารุด กรณีใช้งานต่อเนืองเป็นเวลา
นาน
          (7) ลมทีปล่อยออกมาจาก Motor Suction ต้อง
ผ่าน Bacterial Filter โดยไม่ทําให้ประสิทธิภาพการดูดลดลง
          (8) Bacterial Filter สามารถถอดเปลียนหรือทําความสะอาดได้
สะดวก และมีสํารอง 1 ชุด
          (9) สายดูด
สําหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังด้านในทํา
ด้วยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนทีมีคุณสมบัติไม่หดหรือตีบตัวขณะใช้งาน
     6) ระบบนําบ้วนปาก
          (1) มีทีกรองนําก่อนทีจะเข้าสู่ระบบนําบ้วนปาก และสามารถถอดที
กรองมาล้างทําความสะอาดได้ง่าย
          (2) มีระบบควบคุมปริมาณนําลงถ้วยนําบ้วนปากโดยอัตโนมัติ (ใช้
นําหนักหรือหน่วงเวลา)
     (3) อ่างนําบ้วนปากคนไข้ผิวเรียบทําด้วยวัสดุทีคราบสกปรกไม่เกาะ
ติด มีท่อนําปล่อยนําลงในอ่าง และมีทีกรองวัสดุหยาบภายในอ่างทีสามารถ
ถอดมาล้างและทําความสะอาดได้ง่าย
          (4) มีทีกรองวัสดุก่อนลงท่อนําทิงทีสามารถถอดมาล้างและทําความ
สะอาดได้
          (5) มี Tripple Syringe 1 ชุด พร้อมทีวาง (คุณสมบัติเดียวกับ
ข้อ 3(3))
     7) เก้าอีคนไข้
          (1) สามารถปรับพนักเก้าอีให้เอน นัง หรือนอน และสามารถปรับ
ระดับความสูงตําของเก้าอีได้ด้วยระบบไฮดรอลิก  หรือ Gear Motor
          (2) Head Rest จะต้องมีทีรองรับ Occipital Prominence ของ
ศีรษะคนไข้ และสามารถปรับสูงตําได้ ตามความต้องการตลอดจน
สามารถใช้กับเด็กได้
          (3) ระบบในการปรับ
ตําแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) เมือใช้กับคนไข้ที
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เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (อาคารศูนย์ทันต
กรรม) โดยการดัดแปลงอาคาร
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จํานวน 3 ชัน หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 120 ตร.ม. จํานวน 1 อาคาร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เลขที ช.12/2558) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 36 โครงการที 47) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์
บริการสาธารณสุข)

ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข(อาคารศูนย์ทันตกรรมฯ) จํานวน 880,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 930,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางได้แก่ เครืองพ่น
หมอกควันยุงลาย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

มีนําหนักตัวมาก ตําแหน่งทีตังไว้ต้องไม่เปลียนแปลง
          (4) ปุ่มปรับ
ตําแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) จะต้องมีอย่าง
น้อย 2 จุด จาก 3 จุด ดังนี บริเวณถาดวางเครืองมือ เก้าอีคนไข้ และ
บริเวณอ่างบ้วนปาก
     8) อุปกรณ์ประกอบ
          (1) เก้าอีทันตแพทย์จํานวน 1 ตัว มีล้อเลือนและปรับความสูง-ตํา
ได้ ด้วยระบบ Pneumatic และมี Lumbar support
          (2) เก้าอีผู้ช่วยทันตแพทย์ จํานวน 1 ตัว มีล้อเลือนและปรับระดับ
ความสูง-ตําได้ ด้วยระบบ Pneumatic มี Lumbar support และทีพัก
เท้า
          (3) ด้ามกรอเร็วแบบทีใช้สําหรับการผ่าตัดฟันคุด ไม่มีสเปรย์ลม
ออกจากด้ามกรอสู่บริเวณปฏิบัติงาน นึงฆ่าเชือโรคได้โดยทนความร้อน
ได้ถึง 135 องศาเซลเซียส
          (4) Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไม่น้อย
กว่า 5 KVA ใช้ควบคุมยูนิตทําฟันทุกระบบทีใช้ไฟฟ้าโดยใช้ได้กับแรง
ดันกระแสไฟฟ้าสลับในช่วง 180-260 โวลท์ และแรงดันไฟฟ้าทีปรับ
แล้วจะต้องไม่เกิน +/-5%
(เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีพ.ศ.2558)(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 83 โครงการที 4)(ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา(ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 478,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 613,000 บาท
งบบุคลากร รวม 613,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 650,400 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

-เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล     จํานวน  180,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ อสม.ในชุมชนๆ
ละ 15,000 บาท จํานวน 12 ศสมช.(13 ชุมชน) โดย อสม.ดําเนินการ
ใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 1.การพัฒนาศักยพภาพด้านสาธารณสุข 2.การ
แก้ปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นใน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโดยมีโครงการดังนี
1.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนดอนมะกอก
2.โครงการกําจัดเหาในเด็กวัยเรียนชุมชนพลงช้างเผือก
3.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนาถ
4.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองแหวน
5.โครงการพัฒนา ศสมช.โพธ์ทองและกําจัดเหาในเด็กวัยเรียน
6.โครงการรอบรู้เรืองการใช้ยาสามัญประจําบ้านชุมชนมาบใหญ่
7.โครงการดูแล ติดตาม ควบคุมโรคไม่ติดต่อและโรคเรือรังในชุมชน
สุนทรโวหาร
8.โครงการอบรมรู้เรืองการใช้ยาสามัญประจําบ้านชุมชนหนองกระโดง
9.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนแหลมยาง,ในยาง
10.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนแกลงแก้วกล้า
11.โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพปากและฟันในเด็กก่อนวัยเรียนและ
เด็กประถมวัยชุมชนหนองควายเขาหัก
12.โครงการดูแล ติดตาม ควบคุมโรคไม่ติดต่อและโรคเรือรังในชุมชน
หนองแตงโม
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว1501 ลงวันที 15 กรกฏา
คม 2558 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณ
สุข
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559-2561 หน้า 72-77 โครงการที 4
-15) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็ม
ขันของพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 อัตรา (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 677,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,352,400 บาท
งบบุคลากร รวม 3,352,400 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 14,435,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ(ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,400 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แผ่นป้าย สติกเกอร์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ กระดาษไข หมึกพิมพ์ ค่ารับวารสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ปากกา ดินสอ คลิป แฟ้ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 23,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้ทีได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรง
งานทําของต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 37,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ กระดาษไข หมึกพิมพ์ ค่ารับวารสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ปากกา ดินสอ คลิป แฟ้ม ฯลฯ (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,445,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และ
ผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  70,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่ากําจัดปลวก ค่า
บริการ ค่าเหมาแรงงานทําของต่างๆ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา  ทีมีสิทธิตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,861,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 10 อัตรา (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 153,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทน และค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 11 อัตรา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,382,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็ม
ขัน พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 5 อัตรา (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,139,300 บาท
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-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมแซมกลาง ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
งบลงทุน รวม 9,222,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงเก็บพัสดุ ลานนําพุถนนบ้านบึง-แกลง โรงสี
ข้าว และสถานทีอืนๆ ทีกองช่างรับผิดชอบ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ามิเตอร์ไฟฟ้า บันไดอลูมิเนียม เครืองมือช่าง ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุอืน จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนือง หัวเข็ม แถบพิมพ์ แผ่นดิสเกตต์ หมึก
พิมพ์ และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํายาพิมพ์แบบ  และวัสดุวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้อง (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน จารบี นํามันเครือง ฯลฯ ใช้กับ
รถบรรทุก รถนํา รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ เครืองพ่น
แมลง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 330,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน ลูกปืน แบตเตอรี นํามันเบรก หัว
เทียน สายส่ง ข้อต่อ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ายางมะตอย หิน ปูนซิเมนต์ ท่อระบายนํา กระเบือง สี แปรง
ทาสี ตะปู ไม้ เหล็กเส้น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํายาปรับอากาศ นํายาขัดห้องนํา ผงซักฟอก ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไฟฟ้าอืนๆ ทีใช้เปลียนแปลง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทีชํารุด ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 700,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าแก้ไขปัญหานําท่วมบริเวณถนนมาบใหญ่ (ชุมชนมาบ
ใหญ่)โดยวางท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร ยาว 15 เมตร พร้อมปรับผิวบริเวณหลังท่อด้วยแอสฟัล
ท์ติก (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช.25/2558)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 19 โครงการที 10)
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าแก้ไขปัญหานําท่วมบริเวณถนนมาบใหญ่ (ชุมชนมาบใหญ่) จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบใหญ่ บริเวณข้างบ้านครู
ติด ดนตรีไทย (ชุมชนหนองแตงโม) โดยก่อสร้างเป็นผิว
จราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมี
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เลขที ช.4/2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 25 โครงการที 23) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบใหญ่ บริเวณข้างบ้านครูติด ดนตรีไทย
(ชุมชนหนองแตงโม)

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนบริเวณบ้านลุงสัน (ชุมชนดอน
มะกอก) โดยก่อสร้างเป็นผิว
จราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 88 เมตร หรือมี
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352 ตร.ม.  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เลขที ช.5/2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 20 โครงการที 12) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนบริเวณบ้านลุงสัน (ชุมชนดอนมะกอก) จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยสตาภิรมย์เชือมต่อหมู่บ้าน
ลาวัณย์เสถียร (ชุมชนหนองกระโดง) โดยก่อสร้างเป็นผิว
จราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หรือมี
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เลขที ช.1/2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 29 โครงการที 31) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยสตาภิรมย์เชือมต่อหมู่บ้านลาวัณย์เสถียร
(ชุมชนหนองกระโดง)

จํานวน 426,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนเทศบาล 2 (ซอย
หลังร้านอุ่นเคหะภัณฑ์) (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) โดยก่อสร้างเป็นผิว
จราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00-4.00 เมตร ความยาว
รวม 172 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 631 ตร.ม. พร้อมวาง
ท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร รางวี คสล. ข้าง
ละ 1.00 เมตร และบ่อพักนํา คสล. ทุกระยะ 15 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช.22/2558) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 26 โครงการที 25) (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนเทศบาล 2 (ซอยหลังร้านอุ่นเคหะ
ภัณฑ์) (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

จํานวน 1,253,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 9,072,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 10 อัตรา (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 131,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 10 อัตรา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,108,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็ม
ขันของพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 244,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,484,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,484,300 บาท
งานสวนสาธารณะ รวม 6,675,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักรางวี คสล.ถนนซอยรุ่ง
นภา (ชุมชนแกลงแกล้วกล้าโดยวางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร ยาว 343 เมตร รางวี คสล.กว้าง 1.00 เมตร บ่อพัก
นํา คสล.ทุกระยะ 15 เมตร พร้อมบ่อสูบซํา (sump) จํานวน 1 บ่อและ
เพิมขยายผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้างตามสภาพ (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช.2/2559)(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 27 โครงการที 28)(ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักรางวี คสล. ถนนซอยรุ่งนภา (ชุมชนแกลง
แกล้วกล้า)

จํานวน 1,353,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักรางวี คสล.ซอยบ้านนางโม้
ย ผ่านจินดาวัฒน์เชือมถนนพลงช้างเผือก (ชุมชนหนองกระโดง)โดยวาง
ท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 283 เมตร ราง
วี คสล.กว้าง 1.00 เมตร บ่อพักนํา คสล.ทุกระยะ 15 เมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช.24/2558)(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 29 โครงการที 33)(ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักรางวี คสล. ซอยบ้านนางโม้ย ผ่านจินดาวัฒน์
เชือมถนนพลงช้างเผือก (ชุมชนหนองกระโดง)

จํานวน 1,650,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ ซอย 2 (ซอยลูก
เสือชาวบ้าน) (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) โดยวางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 1,180 เมตร ราง
วี คสล. กว้าง 1.00 เมตร บ่อพักนํา คสล. ทุกระยะ 15 เมตร เชือมท่อเมน
ถนนสุนทรภู่ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลข
ที ช.23/2558) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 27 โครงการที 27) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)

ค่าวางท่อระบายนําซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ ซอย 2 (ซอยลูกเสือชาวบ้าน)
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

จํานวน 3,350,000 บาท
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-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และผู้ทีได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
สวนสาธารณะ)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 2,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  4,052,900  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรง
งานทําของต่างๆ ฯลฯ และเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนเข้าปรับปรุงดูแลสวน
หย่อมบริเวณเกาะกลางถนน ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการ
ทางฯ แต่อยู่ในพืนทีของเทศบาลฯ และนอกเหนือจากเกาะกลางถนนซึงอยู่
ในความดูแลของเทศบาลฯทีมีอยู่เดิม ดังนี
1)โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าสถานที
ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง พืนที
ประมาณ 39,810 ตร.ม. จํานวน 1,852,000 บาท (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 68 โครงการที 9)
2)โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลาง รวม 1 แห่ง และสวน
หย่อมริมทางถนนสายต่าง ๆ รวม 7 แห่ง พืนทีประมาณ
7,637 ตร.ม. จํานวน 358,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.
ศ.2559-2561 หน้า 68 โครงการที 9)
3)โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ (สวนสุขภาพและสวน
หย่อม รวม 10 แห่ง)พืนทีประมาณ 13,368 ตร.ม.
จํานวน 724,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 68 โครงการที 9)
4)โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระ
พรรษา และบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ พืนที
ประมาณ 42,530 ตร.ม. จํานวน 888,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีพ.ศ.2558-2560 หน้า 69 โครงการที 9)
5)โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน พืนที
ประมาณ 4,680 ตร.ม. จํานวน 208,900 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 69 โครงการที 9)ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานสวนสาธารณะ)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,052,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,104,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,140,900 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไปจํานวน 36 อัตรา(ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 516,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 37 อัตรา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,248,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขัน
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา จํานวน 6 อัตรา(ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,448,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,212,900 บาท
งบบุคลากร รวม 6,212,900 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 19,465,400 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารองเท้ายาง ถุงมือยาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย ยากําจัดศัตรูพืช ถังพ่นยา รถ
เข็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน จารบี นํามันเครืองฯลฯใช้กับรถ
บรรทุก รถนํา รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ เครืองพ่นแมลง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 330,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน ลูกปืน แบตเตอรี นํามันเบรก หัว
เทียน สายส่ง ข้อต่อ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอิฐ หิน ปูนซิเมนต์ ท่อระบายนํา กระเบือง สี แปรง
ทาสี ตะปู ไม้ เหล็กเส้น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไม้กวาดทางมะพร้าว,เข่งพลาสติก,กระติกนําแข็ง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,000,000 บาท
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1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  7,000,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนลอก
ท่อ ค่าจ้างเหมาดูดนํา ฯลฯ และเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความ
สะอาดถนนทีอยู่ในพืนทีรับผิดชอบของเทศบาล ดังนี
1.โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน  จํานวน  1,110,492  บาท
จํานวน 4 เส้น รวมซอย มีถนนหนองกันเกรา,ถนนบ้านบึง-แกลง ถนน
มาบใหญ่ รวมซอย ถนนศาลาตาผ่อง ถนนมาบใหญ่ ซอย 5 (นพเก้า),
ซอย 7 (หนองแตงโม) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559-
2561 หน้า 66 โครงการที 5)(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
2.โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน จํานวน 11 เส้น รวม
ซอย  จํานวน  1,778,592  บาท
ทําความสะอาดถนนและทางเท้า มี 1.ถนนสุขุมวิท 2.ถนนสุนทรโวหาร 3.
ถนนเทศบาล 1 4.ถนนเทศบาล 2 5.ถนนเทศบาล 3 6.ถนนสุนทรภู่ 7.
ถนนพลงช้างเผือก 8.ถนนสุนทรภู่รวมซอย 9.ถนนพลงช้างเผือกรวม
ซอย 10.ถนนแหลมยาง 11.ถนนโพธิทอง 12.ถนนสุนทรภู่ ซอย 4 13.
ถนนพลงช้างเผือก ซอย 1 เชือมต่อซอย 3 14.ซอยสตาภิรมย์(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559-2561 หน้า 67 โครงการที 8)(ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
3.จ้างเหมารายบุคคลภายนอกดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะทําความ
สะอาด และพัฒนาสภาพแวดล้อม ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การจัดการเมือง
และสิงแวดล้อม ประจําภาคตะวันออก และศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย
เทศบาลตําบลเมืองแกลงโดยวิธีตกลงราคา  จํานวน  3,564,000  บาท
เพือจ้างบุคคลภายนอกคัดแยกขยะรีไซเคิล ทําความสะอาดโรงรถ หมักนํา
จุลินทรีย์ ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 69 โครงการที 10)(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 7,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 7,480,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 682,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 686,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,402,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือต้นไม้ ปุ๋ย แกลบ ฟาง ตาข่าย  PVC วัสดุสําหรับการ
ปลูกต้นไม้ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
ละสิงปฏิกูล)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยา เวชภัณฑ์ ยาดับกลิน สารอีเอ็ม นํายาฆ่าเชือ
โรค กากนําตาลฯลฯ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยละสิงปฏิกูล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนัน จารบี นํามันเครืองฯลฯ(ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน ลูกปืน แบตเตอร์รี นํามันเบรค หัว
เทียน สายส่งนํามัน ข้อต่อฯลฯ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นจัดซือปูนซีเมนต์ ท่อนํา กระเบือง เหล็ก
เส้น ประแจ ไขควง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ  ไม้กวาด ถัง
นํา จอบ คราด หลัว ผงซักฟอก ถังรองรับขยะมูลฝอย ภาชนะใส่นํา
จุลินทรีย์ และอุปกรณ์เครืองมือในการทําความสะอาด ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวล์ ฯลฯ ถ่าน
ชาร์ต(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิง
ปฏิกูล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 4,030,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิง
ปฏิกูล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมคัดขยะและลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียน,กิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน,กิจกรรมผ้าป่าขยะ,กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมวันเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าจัดสถานที ค่าจ้าง
เหมา เงินรางวัลการประกวดคําขวัญ ค่าของทีระลึก ค่าของรางวัล
สําหรับ เด็กนักเรียนทีเข้าร่วมโครงการ ค่าตอบแทนโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมคัดแยกขยะ 1 กิโลกรัม 1 บาท ค่าของรางวัล กิจกรรมธนาคาร
ขยะ และค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559-
2561 หน้า 64 โครงการที 2)(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 อัตรา(ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุม)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 622,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,648,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,648,100 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 3,078,300 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างสามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ อาคารศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ รถแบ็คโฮ
ร์ แทรคเตอร์ รถตักหน้าขุดหลัง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์
บรรทุกนํา รถจักรยานยนต์ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 800,000 บาท
งบลงทุน รวม 850,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในอาคารผลิตพลังงาน (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารผลิตพลังงานและศูนย์ควบคุมคุณภาพมูล
ฝอย (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิง
ปฏิกูล)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 206,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ อวน ทุน เชือก ตาข่าย ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเสือ หมวก รองเท้าบู๊ท ถุงมือ เสือกันฝน ผ้าปิด
จมูก ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิง
ปฏิกูล)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 175,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการโฆษณาและประชา
สัมพันธ์ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ผ้าเขียนป้าย ค่าอัดรูป(ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าจ้างเหมา ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายาน
พาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559–
2561 หน้า 61 โครงการที 2)(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมพลังแห่งความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกียวกับภาษาอาเซียนให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559–
2561 หน้า 51 โครงการที 1)(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

จํานวน 70,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าจ้างเหมา     จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรง
งาน ทําของต่างๆ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,335,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลพนักงานครู
เทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,430,200 บาท

เพือจ่ายให้เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไปจํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายให้ค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 5 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,001,900 บาท
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-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ เครืองพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและ
ทัศนศึกษาดูงานระหว่างเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่ารถ ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก และค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559–
2561 หน้า 78 โครงการที 2)(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/สัมมนาผู้นําชุมชน จํานวน 450,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผู้สํารวจข้อมูล ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 79 โครงการที 4)(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเครืองมือ ทางการเกษตร ค่าจ้างเหมาทําเล้าเป็ด เล้าไก่ ค่า
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ค่าปุ๋ย ค่าอาหารสัตว์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมระหว่าง
การอบรมศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมารถ– เรือ ในการทัศนศึกษาดูงาน ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานทีฝึกอบรม ค่าเสือ ค่าหมวก จัดตังกลุ่มอาชีพ
ประชาชนและอืนๆ ทีเกียวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 46 โครงการที 5)(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมอาชีพประชาชน

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ และการท่องเทียวอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิน เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559–
2561 หน้า 44 โครงการที 1)(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559–2561 หน้า 59 โครงการที 12)(ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน)

ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
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1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรง
งานทําของต่าง ๆ และ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ อาทิ เช่น งานวันจักรี งานวัน
ฉัตรมงคล งานวันพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน งานวันพ่อขุนราม
คําแหงมหาราช 17 มกราคม งานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 28 ธันวาคม งานวันสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 11 กรกฎาคม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 6,730,000 บาท

-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 8,282,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 229,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 229,200 บาท
งบบุคลากร รวม 229,200 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 9,118,700 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกทีกรอง
แสง ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าถ่านกล้องถ่ายรูป ค่าแผ่น
ป้าย ค่ากระดาษ โปสเตอร์ สี พู่กันซึงใช้ในการประชาสัมพันธ์งานของกอง
การศึกษาและอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษ
ไข เครืองเขียน เป็นต้น ซึงเป็นวัสดุทีมีความจําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
งานของกองการศึกษาและอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตซอล เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการจัดการแข่ง
ขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2559–2561 หน้า 49 โครงการที 7)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตซอล จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันบาสเกตบอล เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนัก
กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 48 โครงการที 4)
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเมืองแกลง จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานฯ เช่นค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียงเก็บตัวนักกีฬา ค่าชุดนักกีฬา และผู้ฝึกซ้อม ค่า
เวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขัน ค่าเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ดังนี
1.1.การแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลในอําเภอแกลง
1.2.การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในอําเภอแกลง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 48 โครงการที 2)
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (หน่วยงานในอําเภอแกลง) จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาจักรยาน เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่า
ตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการจัดการ
แข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 50 โครงการที 8)
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาจักรยาน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เช่น ค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่า
การจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 49 โครงการที 6)(ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรม ปัจจัย และดอกไม้ ธูป เทียน ถวายพระค่า
ตกแต่งวิมานจําลอง ค่าตอบแทนวงดนตรีและค่าเช่าเครืองเสียง ค่า
ไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ และของทีระลึก ค่าเงินสนับสนุนขบวนแห่และขบวน
กลองยาว วงดุริยางค์ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม สําหรับผู้ทีมาร่วมงานและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 40 โครงการที 4)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าอุปกรณ์ ในการแข่งขันกีฬา ค่าตกแต่งสถานที
ตกแต่งรถขบวน นางสงกรานต์ นางปี ค่าทําหุ่นรูปสัตว์ต่างๆประจําปี ค่า
ป้ายต่างๆ รวมทังค่าเช่าเต็นท์และเครืองไฟฟ้าค่าอุปกรณ์ในกิจกรรมรดนํา
ขอพรจากผู้สูงอายุและสรงนําพระ ค่าเช่า ตังรดนํา ค่าดอกไม้สด ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเครืองไทยธรรมและปัจจัยถวายพระเงินสนับ
สนุนขบวนกลองยาว ดุริยางค์วงดนตรีไทยและเงินสนับสนุนขบวนแห่
ชุมชน ค่าตกแต่งหน้า แต่งตัวนางสงกรานต์ นางปี ผู้ถือป้าย เทวดา นาง
ฟ้า นางสวรรค์ ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าของทีระลึกสําหรับผู้สูงอายุและนาง
สงกรานต์ นางปี ค่าของรางวัลและถ้วยรางวัล ค่าจ้างมหรสพการแสดงและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 42 โครงการที 9)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะหมู่บูชา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครืองเสียงและเวที ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าเครืองจตุปัจจัยไทยธรรม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 81 โครงการที 4)(ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของ
รางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าเช่าเต็นท์ ค่า
ตกแต่งเวทีและค่าป้ายต่าง ๆ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 48 โครงการที 3)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ้วยรางวัลในการประกวดกระทง และของทีระลึกของ
ขวัญ ค่าตกแต่งเวที สะพานลอยกระทง รถขบวนกระทง รถขบวนแห่ และ
การจัดทํากระทง ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครืองไฟ ค่าเช่าเต็นท์ เงินสนับ
สนุนขบวนแห่และขบวนกลองยาว วงดุริยางค์ ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าอาหาร
และเครืองดืมสําหรับผู้มีเกียรติทีมาร่วมงาน ค่าของทีระลึกของคณะ
กรรมการตัดสินและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 41 โครงการที 5)(ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 500,000 บาท
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เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถานที ค่าเช่า
เครืองเสียงและเวที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 41 โครงการที 7) (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถานที ค่าเช่า
เครืองเสียงและเวที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 41 โครงการที 6)(ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที ค่าป้ายต่างๆ ค่าปัจจัยและค่าเครือง
ไทยธรรม ดอกไม้ ธูป เทียนถวายพระ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 41 โครงการที 8)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึนปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทําบุญกลางบ้าน เป็นค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจัดทําสูจิบัตร ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าตกแต่งสถานที ค่า
จ้างทําเวที ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเงิน
รางวัลของขวัญ ของรางวัล การละเล่นพืนบ้าน ค่าอุปกรณ์การละเล่น ค่า
จตุปัจจัยถวายพระ ค่าเช่าเรือและแพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2559–2561 หน้า 42 โครงการที 11)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีทําบุญกลางบ้าน จํานวน 4,000,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่นการจ้างเหมาการแสดง ค่าเช่า
เครืองเสียง เวที สถานที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559–2561 หน้า 49 โครงการที 5)(ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีเพือประชาชน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ รวมถึง
ดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและค่าอาหารแห้ง ถวายพระ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 40 โครงการที 3)(ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3
ครัง

จํานวน 60,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 29/10/2558  15:27:47 หน้า : 55/60

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ทีกรอง
แสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ ท่อนํา กระเบือง สีและอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ ฟิวส์ สายไฟฟ้า ถ่านและอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษ
ไข เครืองเขียน เป็นต้น ซึงเป็นวัสดุทีมีความจําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
งานของกองการศึกษาและอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,500 บาท
ค่าวัสดุ รวม 87,500 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ เครืองพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยาน
พาหนะ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมในเรืองเกียวกับการท่องเทียวให้แก่
เยาวชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 45 โครงการที 4)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์เมืองแกลง จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมห้องสมุดบริการ
ประชาชน จํานวน 1 แห่ง คือห้องสมุดเพือประชาชนลานกีฬาสุนทร
โวหาร เป็นค่าจัดซือหนังสือ เอกสาร วารสาร นวนิยาย หนังสือทาง
วิชาการ และหนังสืออืนๆ ทัวไป และเป็นค่าจัดซือวัสดุห้องสมุดเป็นค่า
กระดาษ สมุด ดินสอ กาวเทปติดสันหนังสือ และอุปกรณ์การซ่อม
หนังสือ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าเช่าเครืองเสียง และเครืองดนตรี เพือมาดําเนินงานกิจกรรมห้อง
สมุดเพือประชาน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมของห้องสมุดฯ
ลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 52 โครงการ
ที 5)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเพือประชาชน จํานวน 100,000 บาท
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1.เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประจําปี 2559     จํานวน  14,000  บาท
เพืออุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมอําเภอแกลง เพือดําเนินการดังนี
สําหรับเป็นการสนับสนุนจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัด
ระยอง จํานวน 14,000 บาท (ตามหนังสืออําเภอ
แกลง ที รย 0218/251 ลงวันที 21 มกราคม 2558)(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 43 โครงการที 13)(ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
2.เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอแกลง ประจํา
ปี 2559     จํานวน  60,000  บาท
เพืออุดหนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอ
แกลง ประจําปี 2559 จํานวน 60,000 บาท (ตามหนังสืออําเภอ
แกลง ที รย 0218/251 ลงวันที 21 มกราคม 2558)(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 44 โครงการที 2)(ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
3.เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง ประจําปี 2559     จํานวน  8,000  บาท
เพืออุดหนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง ประจําปี 2559 จํานวน 8,000 บาท (ตามหนังสืออําเภอ
แกลง ที รย 0218/251 ลงวันที 21 มกราคม 2558)(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 45 โครงการที 3)(ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)(เงินอุดหนุนทัง 3 รายการ จะดําเนิน
การได้ต่อเมือได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินในจังหวัดระยองแล้ว)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 82,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 407,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 407,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างให้ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ อาคาร
ต่างๆ ทีพัก สนามเด็กเล่น สะพาน ฯลฯ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ(ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
งบลงทุน รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์เยาวชน สนามกีฬา ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,435,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,435,000 บาท
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1.เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดโพธิทองพุทธารา
ม     จํานวน  30,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัด
ในเขตเทศบาล เป็นค่าจีวร สบง ฯลฯ และอืน ๆ ทีเกียวข้องในการจัด
กิจกรรม (ตามหนังสือวัดโพธิทองพุทธาราม ที 3/2558 ลงวัน
ที 12 มิถุนายน 2558)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 42 โครงการที 10)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
2.เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสารนารถธรรมา
ราม     จํานวน  30,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัด
ในเขตเทศบาล เป็นค่าจีวร สบง ฯลฯ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ในการจัด
กิจกรรม (ตามหนังสือวัดสารนารถธรรมาราม ที จร 3/2558 ลงวัน
ที 12 มิถุนายน  2558)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 42 โครงการที 10)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
3.เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดพลงช้าง
เผือก     จํานวน  30,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัด
ในเขตเทศบาล เป็นค่าจีวร สบง ฯลฯ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ในการจัด
กิจกรรม (ตามหนังสือวัดพลงช้างเผือก ที วพ 2/2558 ลงวัน
ที 12 มิถุนายน 2558)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 42 โครงการที 10)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
4.เงินอุดหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์     จํานวน  125,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการใช้ประโยชน์ในทีดินของมูลนิธิราช
ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระ
ราชกุศลโดยจ่ายเป็นงวดที 7(ตามหนังสือจังหวัด
ระยอง ที รย 0004/4261 ลงวันที 1 เมษายน 2552)(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559–2561 หน้า 48 โครงการที 1)(ปรากฏในแผน
งาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
5.เงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนืองในวันวิสาข
บูชาของ
1.วัดสารนารถธรรมาราม     จํานวน  50,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเพือให้
พุทธศาสนิกชนร่วมกันบําเพ็ญกุศล เพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตามหนังสือวัดสารนารถธรรมาราม ที
จร 3/2558 ลงวันที 12 มิถุนายน  2558)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2559–2561 หน้า 40 โครงการที 1)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการงานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
2.วัดพลงช้างเผือก     จํานวน  50,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเพือให้
พุทธศาสนิกชนร่วมกันบําเพ็ญกุศล เพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตามหนังสือวัดพลงช้างเผือกทีวพ 2/2558 ลงวัน
ที 12 มิถุนายน 2558)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 40 โครงการที 1)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 325,000 บาท
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-ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล     จํานวน  177,900  บาท
โดยคํานวณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
วิธีคํานวณรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา (งบประมาณทัวไป ประจํา
ปี 2557)จํานวน 143,221,164.63 บาท (หักเงินกู้,เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม,เงินอุดหนุนทุกประเภท)จํานวน 36,727,459 บาท คง
เหลือ 106,493,705.63 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 1/6 (106,493,705.63x0.00167)เป็นเงิน 177,844.48 บาท ปัด
เศษเป็น  177,900 บาท ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที 3 กรกฎาคม 2555 (ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง)
-เงินสมทบกองทุนสิงแวดล้อม     จํานวน  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสิงแวดล้อม ตามหนังสือสํานักงานนโยบาย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 6,640,000 บาท

สําหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นได้ตามความเหมาะสม การอนุมัติ
ให้ใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 และ 3)พ.ศ.2543 ข้อ
19(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

สํารองจ่าย จํานวน 345,500 บาท

สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ทีมีสิทธิรับ
เบียยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และเด็กด้อย
โอกาสในเขตเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2559 หน้า 62 โครงการที 4)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท

สําหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างและ
เงินเพิมๆของพนักงานจ้าง โดยใช้ฐานค่าจ้างขันตําเดือน
ละ 1,650 บาท และใช้ฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตามหนังสือ
สํานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง ที รย 0025/สท.ว 492 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2555 เรืองกําหนดอัตราเงินสมทบทุนประกันสังคม 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)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 824,400 บาท
งบกลาง รวม 10,399,500 บาท
งบกลาง รวม 10,399,500 บาท
งบกลาง รวม 10,399,500 บาท

แผนงานงบกลาง

6.เงินอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอแกลง     จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการใช้ดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของกิง
กาชาดอําเภอแกลงประจําปี 2559(ตามหนังสือกิงกาชาดอําเภอ
แกลง ที 14/2558 ลงวันที 14 มกราคม 2558)(ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 78 โครงการที 4)(ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)(เงินอุดหนุน
ทัง 6 รายการ ไม่ต้องขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจจังหวัดระยอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว74 ลว 8 มกราคม 2553)
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สําหรับเป็นการช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ทีตาย
ระหว่างรับราชการ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ที ทส (อกคม)1004/54 ลง
วันที 29 มกราคม  2557 เรือง มติคณะกรรมการกลันกรองโครงการด้าน
จัดการมลพิษ ครังที 6/2556 แห่งมาตรา 89 และมาตรา 93 แห่งพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ.2535 ในอัตรา ร้อย
ละ 3.5 ของรายรับจากค่าบริการและค่าปรับทีจัดเก็บ (ค่ากําจัดขยะ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 65 โครงการที4)
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
-เงินสมทบโครงการด้านการจัดการขยะมูล
ฝอย     จํานวน  5,207,100  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย  ตามหนังสือ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ด่วนที
สุด ที ทส 1005.3/ว3387 ลงวันที 19 มีนาคม 2558 เรือง แจ้งส่ง
เอกสารเพิมเติมประกอบการพิจารณาคําขอจัดสรรงบประมาณโครงการ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการ เพือการจัดการคุณภาพ
สิงแวดล้อมในระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ 2559 ในอัตราร้อย
ละ 10 ของวงเงิน ทังโครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 65 โครงการที 3)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
-ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจร     จํานวน  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผงกันจราจร กรวยยางจราจรสีแดง ป้ายห้ามเข้า ป้าย
หยุด ป้ายจอดรถประจําทาง ห้ามเลียวซ้าย/ขวา สัญญาณไฟกระพริบ,แผง
ไฟหยุดตรวจ ทาสีตีเส้น เนินชะลอความเร็ว และวัสดุอืนทีเกียว
ข้อง ฯลฯ  ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที 4 ตุลาคม 2539 (ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง)
-ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน,นักศึกษาและผู้ด้อย
โอกาส     จํานวน  250,000  บาท
สําหรับจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน,นักศึกษาและผู้ด้อย
โอกาส ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1365 ลงวัน
ที 30 เมษายน 2550 เรืองการหลักเกณฑ์การตังงบประมาณเพือเป็นทุน
การศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน,นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามหลักสูตรทีสูงกว่าการศึกษาขันพืนฐาน แต่ไม่สูง
กว่าระดับปริญญา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 61 โครงการที 3)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
-ค่าใช้จ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือ
พืนที     จํานวน  405,000  บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถินอําเภอแกลง ที รย.0037.7/028 ลงวัน
ที 10 กุมภาพันธ์ 2554 เรือง แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 71 โครงการที 3)(ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)
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โดยตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 391 ลงวัน
ที 23 กุมภาพันธ์ 2553 ว่าด้วยวิธีปฎิบัติในการขอรับบําเหน็จรายเดือน
และบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจํา จํานวน 3 อัตรา (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 297,600 บาท

โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้
รับบํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิน(ฉบับที 1–16)(ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 120,000 บาท

โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับและงบ
ประมาณรายจ่ายเพิมเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาล (ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.
ศ.2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 1264 ลงวัน
ที 30 พฤษภาคม 2557 เรืองซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน กรณีการตราข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติมประจําปีงบประมาณ พ.
ศ.2557 วิธีคํานวณรายได้ตามประมาณการรายรับ ประจําปีงบ
ประมาณ 2559 จํานวน 131,000,000 บาท หักด้วยรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินทีมีผู้อุทิศให้ ประจําปีงบ
ประมาณ 2559 จํานวน 31,900,000 บาท เป็น
เงิน 99,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็น
เงิน 1,982,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,982,000 บาท


