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ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่ 
13 สิงหาคม 2562 เพ่ือเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562, สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562, สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และ สมัยสามัญ 
สมัยที่  4 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  17 กันยายน 2562 พิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ซึ่งสภาเทศบาล             
ต าบลเมืองแกลงพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง โดยประกาศใช้เทศบัญญัติใช้บังคับตามข้อ 25 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2563 มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2562 
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รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้) เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

การจ าแนกรายการค่าใช้จ่าย เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 

1. เงินเดือนและเงินเพิ่มท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน 

    (1) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)    ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,454,200 บาท  

2. เงินค่าจ้าง  

    (1) เงินค่าจ้างประจ า       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,895,700 บาท 

    (2) เงินค่าจ้างช่ัวคราว       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,890,800 บาท 

3. ประโยชน์ตอบแทนอื่น 

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

    (2) เงินตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ 

        ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบก าหนด ในลักษณะดังนี้ 

 2.1 เงินคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (เงินปฏิบัติงานนอกเวลา)  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 950,300  บาท 

 2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ      ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น -   

 2.3 เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,593,200 บาท 

 2.4 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

      และสวัสดิการ (พ.ต.พ.) 

 2.5 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,000  บาท 

      (พ.ต.ส.) 

 2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 783,000  บาท 

      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

 2.8 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัย ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

      และดับเพลิง 

 2.9 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,000  บาท 

      ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

 2.10 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการศึกษา ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

       (พ.ค.ส.) 

 2.11 เงินวิทยฐานะ       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 218,400  บาท 

 2.12 เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000  บาท 

 2.13 เงินอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 285,600  บาท 

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

        ชายแดนภาคใต้ 

    (5) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษา  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 296,500  บาท 

        แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจ าของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครู 

        กรุงเทพมหานคร 

    (6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล     ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

    (7) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000  บาท 

        วันหยุดราชการเฉพาะส าหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ 

        ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ) 

    (8) เงินเพิ่มพิเศษส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขส าหรับแพทย์  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

        ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว 

    (9) เงินค่าเช่าบ้าน       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 480,200  บาท 

    (10) เงินท าขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000  บาท - 

          ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติในหน้าท่ี 

    (11) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

          ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ 

    (12) เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า      ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,741,600 บาท 

    (13) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 136,300  บาท 

          ที่มิใช่ต าแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบ านาญซึ่ง 

          ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.) 

    (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 999,000  บาท 

    (15) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,740,500 บาท 

    (16) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร   ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

    (17) บ าเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลอืเจ้าหน้าท่ีและประชาชน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

          ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและ 

          รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ 

    (18) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล  ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

          ประจ าปีแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

    (19) ทุนการศึกษา       ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

    (20) เงินเกษียณอายุก่อนก าหนด      ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น - 

         รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 54,270,500 บาท 

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 27.36 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 (งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ านวน 182,888,800 บาท           

             งบเฉพาะกิจการการประปา จ านวน 15,432,600 บาท รวมเป็น 198,321,400 บาท) 



เทศบาลตําบลเมืองแกลง
เขต/อําเภอ แกลง    จังหวัดระยอง

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

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

พื้นที่ 14.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 18,774 คน
ชาย 8,921 คน

หญิง 9,853 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 31,268,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,175,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 28,519,200

แผนงานสาธารณสุข 12,647,100

แผนงานเคหะและชุมชน 29,078,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,976,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8,571,300

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29,273,400

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 34,378,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 182,888,800



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 18,900,500 0 0 18,900,500
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,427,000 0 0 4,427,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 14,473,500 0 0 14,473,500

งบดําเนินงาน 7,710,900 1,337,500 1,556,600 10,605,000
    ค่าตอบแทน 632,000 115,000 250,600 997,600

    ค่าใช้สอย 4,578,400 672,000 740,000 5,990,400

    ค่าวัสดุ 1,364,500 549,000 566,000 2,479,500

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

งบลงทุน 1,538,000 50,000 150,000 1,738,000
    ค่าครุภัณฑ์ 1,538,000 50,000 150,000 1,738,000

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 25,000
    รายจ่ายอื่น 25,000 0 0 25,000

                              รวม 28,174,400 1,387,500 1,706,600 31,268,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 4,246,100 0 4,246,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,246,100 0 4,246,100

งบดําเนินงาน 0 1,504,000 1,504,000
    ค่าตอบแทน 0 121,000 121,000

    ค่าใช้สอย 0 617,000 617,000

    ค่าวัสดุ 0 614,000 614,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 152,000 152,000

งบลงทุน 0 400,000 400,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 400,000 400,000

งบเงินอุดหนุน 0 25,000 25,000
    เงินอุดหนุน 0 25,000 25,000

                              รวม 4,246,100 1,929,000 6,175,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 5,708,900 0 5,708,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,708,900 0 5,708,900

งบดําเนินงาน 500,500 9,425,000 9,925,500
    ค่าตอบแทน 36,000 3,000 39,000

    ค่าใช้สอย 375,000 2,706,500 3,081,500

    ค่าวัสดุ 89,500 6,715,500 6,805,000

งบลงทุน 50,000 338,800 388,800
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 188,800 238,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 12,496,000 12,496,000
    เงินอุดหนุน 0 12,496,000 12,496,000

                              รวม 6,259,400 22,259,800 28,519,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 9,395,900 0 0 9,395,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,395,900 0 0 9,395,900

งบดําเนินงาน 170,000 1,576,000 1,155,200 2,901,200
    ค่าตอบแทน 10,000 2,000 214,000 226,000

    ค่าใช้สอย 60,000 652,700 805,000 1,517,700

    ค่าวัสดุ 100,000 521,300 66,000 687,300

    ค่าสาธารณูปโภค 0 400,000 70,200 470,200

งบลงทุน 0 0 30,000 30,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000
    เงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000

                              รวม 9,565,900 1,576,000 1,505,200 12,647,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

หน้า : 4/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 5,762,600 0 0 0 5,762,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,762,600 0 0 0 5,762,600

งบดําเนินงาน 96,400 835,000 4,150,800 12,581,400 17,663,600
    ค่าตอบแทน 59,000 0 48,000 648,300 755,300

    ค่าใช้สอย 12,000 62,000 3,131,800 7,633,100 10,838,900

    ค่าวัสดุ 23,000 773,000 971,000 4,040,000 5,807,000

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

งบลงทุน 0 2,352,600 100,000 3,200,000 5,652,600
    ค่าครุภัณฑ์ 0 50,000 100,000 3,200,000 3,350,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,302,600 0 0 2,302,600

                              รวม 5,859,000 3,187,600 4,250,800 15,781,400 29,078,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

หน้า : 5/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 1,716,100 0 1,716,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,716,100 0 1,716,100

งบดําเนินงาน 0 1,255,500 1,255,500
    ค่าตอบแทน 0 75,500 75,500

    ค่าใช้สอย 0 1,160,000 1,160,000

    ค่าวัสดุ 0 20,000 20,000

งบลงทุน 0 5,000 5,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 5,000 5,000

                              รวม 1,716,100 1,260,500 2,976,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ
รวม

งบบุคลากร 275,800 275,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 275,800 275,800

งบดําเนินงาน 8,163,500 8,163,500
    ค่าตอบแทน 78,000 78,000

    ค่าใช้สอย 6,500,000 6,500,000

    ค่าวัสดุ 150,500 150,500

    ค่าสาธารณูปโภค 1,435,000 1,435,000

งบลงทุน 50,000 50,000
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 82,000 82,000
    เงินอุดหนุน 82,000 82,000

                              รวม 8,571,300 8,571,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบดําเนินงาน 1,417,600 1,417,600
    ค่าตอบแทน 55,600 55,600

    ค่าใช้สอย 578,000 578,000

    ค่าวัสดุ 644,000 644,000

    ค่าสาธารณูปโภค 140,000 140,000

งบลงทุน 27,855,800 27,855,800
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 27,755,800 27,755,800

                              รวม 29,273,400 29,273,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

หน้า : 8/9



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 34,378,800 34,378,800
    งบกลาง 34,378,800 34,378,800

                              รวม 34,378,800 34,378,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

หน้า : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 11,000,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 12,307,934.77 14,290,979.51 15,000,588.64 12,000,000.00 -88.75 % 1,350,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 574,313.95 523,885.50 560,756.50 400,000.00 -87.50 % 50,000.00
     ภาษีป้าย 3,861,047.80 3,703,498.90 4,286,897.00 3,410,000.00 17.30 % 4,000,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 90,750.00 133,030.00 179,200.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 16,834,046.52 18,651,393.91 20,027,442.14 15,930,000.00 16,520,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 136,125.00 199,545.00 268,800.00 150,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 27,225.00 39,909.00 53,760.00 30,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 36,489.46 0.00 100.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 500.00 2,070.00 1,680.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 37,269.00 33,837.00 27,024.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 7,848,653.61 7,926,894.65 5,565,495.01 3,748,000.00 0.00 % 3,748,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 34,500.00 35,095.00 35,854.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

75,250.00 81,400.00 60,700.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:16:11 หน้า : 1/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา

98,800.00 48,200.00 49,200.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 75,150.00 27,990.00 11,970.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 32,800.00 145,990.00 143,550.00 100,000.00 50.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 4,520.00 5,670.00 4,900.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 26,069.85 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 3,200.00 1,400.00 1,200.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 159,000.00 188,300.00 264,400.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 120.00 900.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 12,300.00 7,740.00 5,540.00 1,000.00 150.00 % 2,500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 30,800.00 19,400.00 18,400.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 233,294.28 520,566.00 350,181.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 54,750.00 24,168.00 29,656.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

569,740.00 451,370.00 441,220.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

37,500.00 38,500.00 42,500.00 21,000.00 0.00 % 21,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 29,400.00 40,800.00 33,900.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 80,000.00 58,000.00 55,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,150.00 2,370.00 2,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 16,525.00 13,620.00 17,690.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 5,500.00 1,000.00 3,000.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:16:12 หน้า : 2/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 9,642,141.74 9,924,734.65 7,534,609.47 5,199,500.00 5,101,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 4,196,710.00 4,186,020.00 4,146,730.00 3,525,110.00 -14.90 % 3,000,000.00
     ดอกเบี้ย 2,827,664.18 2,835,434.96 3,129,687.63 3,543,500.00 -40.74 % 2,100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,024,374.18 7,021,454.96 7,276,417.63 7,068,610.00 5,100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 2,553,542.28 2,718,300.04 2,372,383.01 2,850,000.00 5.26 % 3,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,553,542.28 2,718,300.04 2,372,383.01 2,850,000.00 3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 161,600.00 108,000.00 7,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 110.00 100.00 60.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 752,041.00 599,846.41 373,360.59 200,000.00 25.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 913,751.00 707,946.41 380,420.59 251,000.00 301,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 779,342.51 1,417,769.57 2,798,848.26 2,630,000.00 -8.75 % 2,400,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 30,844,918.72 29,789,460.24 34,987,671.34 30,100,000.00 9.63 % 33,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 25,669,758.73 33,866,352.04 41,061,444.43 32,837,000.00 2.02 % 33,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,533,420.29 2,253,564.71 3,227,713.09 2,150,000.00 -30.23 % 1,500,000.00
     ภาษีสุรา 3,662,302.74 3,728,659.01 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,877,643.37 8,985,629.50 14,580,639.00 14,700,000.00 -11.10 % 13,068,800.00

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:16:12 หน้า : 3/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าภาคหลวงแร่ 158,616.43 287,651.06 204,091.75 250,000.00 -60.00 % 100,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 124,362.29 116,135.87 113,404.85 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

7,597,747.00 7,077,834.00 9,248,689.00 7,800,000.00 -2.29 % 7,621,500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 79,248,112.08 87,523,056.00 106,222,501.72 90,617,000.00 91,340,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

35,013,827.00 53,209,623.00 55,625,002.00 61,525,000.00 0.00 % 61,525,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,013,827.00 53,209,623.00 55,625,002.00 61,525,000.00 61,525,000.00
รวมทุกหมวด 151,229,794.80 179,756,508.97 199,438,776.56 183,442,110.00 182,888,800.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 182,888,800   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 16,520,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 11,000,000 บาท

เพิ่มขึ้น เนื่องจาก พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
.2562 กําหนดให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตั้งแตวัน
ที่ 1 มกราคม 2563

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,350,000 บาท

ลดลง เนื่องจากถูกยกเลิกโดย พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ
.ศ.2562

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 50,000 บาท

ลดลง เนื่องจากถูกยกเลิกโดย พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ
.ศ.2562

ภาษีป้าย จํานวน 4,000,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 590,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

อากรการฆาสัตว จํานวน 120,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 5,101,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 30,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 30,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 3,748,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 30,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 80,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 10,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 150,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 50,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต จํานวน 5,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา
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คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 500 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 500 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับราย
รับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2,500 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 1,500 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับราย
รับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 600,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา
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คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 21,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 15,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 50,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 7,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,100,000 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 3,000,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 500,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 2,100,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 56,500 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 3,000,000 บาท
เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 3,000,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 150,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 301,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 250,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 50,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 91,340,300 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 2,400,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 600,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 33,000,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 4,000,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 33,500,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 3,963,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,500,000 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 200,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 13,068,800 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 2,068,800 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา
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คาภาคหลวงแร จํานวน 100,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 7,621,500 บาท

เพิ่มขึ้น จํานวน 121,500 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 61,525,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 61,525,000 บาท

เทาปกอน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

324,000.00 323,196.42 324,000.00 324,000.00 0 % 324,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

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

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

เงินเดือนพนักงาน 3,218,160.00 3,043,892.85 2,991,018.70 4,342,900.00 154.36 % 11,046,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 3,393.00 0.00 0.00 100 % 215,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง    จังหวัดระยอง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจําตําแหนง 121,800.00 126,000.00 103,193.00 186,000.00 74.19 % 324,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 240,780.00 242,400.00 250,140.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 739,427.00 833,880.00 906,549.67 1,091,200.00 142.1 % 2,641,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 103,160.00 109,620.00 110,527.00 111,100.00 45.27 % 161,400

เงินอื่นๆ 79,800.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,503,127.00 4,443,185.85 4,445,428.37 5,815,200.00 14,473,500
รวมงบบุคลากร 8,930,047.00 8,825,402.08 8,872,348.37 10,242,200.00 18,900,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -86.67 % 400,000

คาเบี้ยประชุม 17,062.50 10,625.00 9,000.00 11,100.00 -9.91 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,900.00 358.72 % 50,000

คาเชาบ้าน 59,400.00 59,400.00 60,400.00 72,000.00 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 81,500.00 62,500.00 37,500.00 200,000.00 -50 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 157,962.50 132,525.00 106,900.00 3,294,000.00 632,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,082,971.81 951,537.50 936,932.40 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 326,400.00 0 % 326,400

คาธรรมเนียมตางๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาเบี้ยประกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระ
พรรษา

0.00 0.00 0.00 540,000.00 0 % 540,000

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

0.00 0.00 0.00 108,000.00 0 % 108,000

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดหมู
อาคารลดโลกร้อน

0.00 0.00 0.00 108,000.00 0 % 108,000

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0.00 0.00 0.00 216,000.00 0 % 216,000

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
อาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)

0.00 0.00 0.00 108,000.00 0 % 108,000

โครงการเชาเครื่องถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 123,600.00 -2.91 % 120,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 74,435.00 61,175.00 90,285.00 220,000.00 13.64 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจ้างนักเรียน,นักศึกษา 259,400.00 226,000.00 282,750.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมรวมใจประหยัด
ไฟฟ้า

55,364.00 65,760.00 4,720.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

233,125.00 15,690.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0.00 0.00 172,615.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตาม
รอยพอ ศูนยพระมหาชนกเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตาม
รอยพอหลวง ศูนยพระมหาชนกเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

0.00 570,740.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการรับเสด็จพระบรมวงศ
ศานุวงศ

0.00 0.00 103,083.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

87,915.00 49,303.00 47,935.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

0.00 0.00 0.00 197,900.00 1.06 % 200,000

โครงการรับเสด็จพระบรมวงศศานุวงศ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 820,000

โครงการสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็น
ประมุข และการธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติในระดับพื้นที่

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามรอยพอหลวง 
ศูนยพระมหาชนกเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0.00 0.00 0.00 570,000.00 0 % 570,000

โครงการอบรมรวมใจประหยัดไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 93,980.30 151,764.30 136,719.48 250,000.00 0 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 1,887,191.11 2,091,969.80 1,785,039.88 3,679,900.00 4,578,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 620,918.50 132,159.50 222,556.00 400,000.00 0 % 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 43,880.70 10,272.00 22,363.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,319.00 36,447.00 59,975.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 737.23 6,141.80 120,000.00 0 % 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 33,700.00 36,400.00 11,760.00 119,500.00 0 % 119,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 330,359.87 373,605.94 309,844.07 444,500.00 7.99 % 480,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,021.00 24,518.00 83,935.00 90,000.00 -66.67 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 12,040.00 89,387.50 67,350.00 90,000.00 66.67 % 150,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,069,239.07 703,527.17 783,924.87 1,329,000.00 1,364,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 542,448.54 537,479.41 592,601.88 650,000.00 0 % 650,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,098.66 12,959.84 15,752.54 70,000.00 0 % 70,000

คาบริการโทรศัพท 69,582.03 55,507.07 62,244.72 100,000.00 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบริการไปรษณีย 76,765.00 86,641.00 56,966.00 145,000.00 3.45 % 150,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 530,506.00 153,866.00 119,626.00 131,000.00 26.72 % 166,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,229,400.23 846,453.32 847,191.14 1,096,000.00 1,136,000
รวมงบดําเนินงาน 4,343,792.91 3,774,475.29 3,523,055.89 9,398,900.00 7,710,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 0.00 0.00 775,000.00 0.00 0 % 0

รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,288,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (ชุมชน
สุนทรโวหารและชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0.00 0.00 0.00 1,669,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 19,300.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 2,100.00 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 45,760.00 47,080.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,760.00 47,080.00 775,000.00 1,962,400.00 1,538,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการติดตั้งฉากกั้น PVC ห้องประชุมสภา
เทศบาลฯ ชั้น 3 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกระจกโค้งชนิดโพลี (ชุมชน
หมูบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) และชุมชน
หนองกระโดง)

0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซ
ลารเซลล (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนในยาง 
และชุมชนหนองกระโดง)

0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

2,780.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,780.00 0.00 34,000.00 84,000.00 0
รวมงบลงทุน 48,540.00 47,080.00 809,000.00 2,046,400.00 1,538,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 20,000.00 0.00 11,956.00 0.00 0 % 0

โครงการสํารวจความพึงพอใจ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00 11,956.00 25,000.00 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00 11,956.00 25,000.00 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 13,342,379.91 12,646,957.37 13,216,360.26 21,712,500.00 28,174,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,819,227.72 1,914,740.00 1,899,420.00 2,761,600.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 27,000.00 67,000.00 60,000.00 78,000.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 544,200.00 528,247.74 524,444.16 566,700.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000.00 33,774.00 32,350.00 36,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,426,427.72 2,543,761.74 2,516,214.16 3,458,300.00 0
รวมงบบุคลากร 2,426,427.72 2,543,761.74 2,516,214.16 3,458,300.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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คาเชาบ้าน 77,850.00 72,000.00 74,000.00 79,200.00 4.8 % 83,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,740.00 9,070.00 9,600.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 81,590.00 81,070.00 83,600.00 111,200.00 115,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 227,383.50 330,350.50 198,731.00 0.00 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 265,000.00 13.21 % 300,000

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 500 % 12,000

คาจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0 % 28,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0.00 0.00 0.00 95,000.00 -26.32 % 70,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,875.00 6,125.00 3,450.00 2,000.00 500 % 12,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใช้ความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล

0.00 8,000.00 0.00 75,000.00 -86.67 % 10,000

คาใช้จายโครงการจัดทําข้อมูลแผนชุมชน
และแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง

13,875.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

0.00 20,490.00 5,750.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

23,880.00 44,770.00 15,540.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย และ
หลักธรรมาภิบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,086.50 25,381.35 24,641.50 120,000.00 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 272,100.00 435,116.85 248,112.50 677,000.00 672,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 156,091.80 107,184.00 104,648.40 225,600.00 50.71 % 340,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,548.50 19,376.52 11,802.10 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,803.00 13,044.50 9,942.00 20,000.00 0 % 20,000

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0 % 4,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,050.00 3,559.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 29,721.44 45,870.00 49,710.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 226,370.34 200,279.72 176,102.50 434,600.00 549,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 1,321.45 1,121.20 1,321.45 1,500.00 0 % 1,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,321.45 1,121.20 1,321.45 1,500.00 1,500
รวมงบดําเนินงาน 581,381.79 717,587.77 509,136.45 1,224,300.00 1,337,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้สาขาโทรศัพท 0.00 81,106.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียง ไมโคร CD 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

ลําโพง
0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป DSLR 0.00 0.00 0.00 57,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 25,335.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,335.00 81,106.00 0.00 150,200.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0.00 0.00 46,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 46,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 25,335.00 81,106.00 46,000.00 150,200.00 50,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,033,144.51 3,342,455.51 3,071,350.61 4,832,800.00 1,387,500
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,567,842.56 2,455,657.41 2,492,860.00 2,536,700.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 4,140.00 0.00 14,200.00 28,800.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 13,500.00 18,000.00 18,000.00 60,000.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 587,870.63 739,418.06 848,299.35 907,600.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 49,027.00 67,070.00 58,248.00 44,100.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,222,380.19 3,280,145.47 3,431,607.35 3,577,200.00 0
รวมงบบุคลากร 3,222,380.19 3,280,145.47 3,431,607.35 3,577,200.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100,000.00 40 % 140,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -58.33 % 50,000

คาเชาบ้าน 33,000.00 0.00 38,500.00 43,500.00 4.83 % 45,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 55,445.00 52,250.00 25,100.00 55,000.00 -72.73 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 88,445.00 52,250.00 63,600.00 318,500.00 250,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,988.33 10,765.93 5,983.93 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 215,000.00 48.84 % 320,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0.00 0.00 0.00 105,000.00 -95.24 % 5,000

คาเบี้ยประกัน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการรณรงคเชิญชวนและสง
เสริมการชําระภาษี 

20,160.00 24,820.00 11,668.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการรณรงคประหยัดน้ํามัน 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

13,670.00 66,890.00 131,220.00 150,000.00 0 % 150,000

วันที่พิมพ : 11/10/2562  11:17 หน้า : 13/85



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการรณรงคเชิญชวนและสงเสริมการ
ชําระภาษี

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการรณรงคประหยัดน้ํามัน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 148,928.70 105,547.50 95,359.40 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 206,747.03 208,023.43 244,231.33 735,000.00 740,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 127,317.00 56,870.00 44,113.45 145,800.00 2.88 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,300.05 1,744.10 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 27,600.00 13,600.00 24,000.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 191,106.52 195,221.60 210,629.38 210,000.00 33.33 % 280,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร 16,649.00 14,774.99 18,790.08 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 363,972.57 282,210.69 297,532.91 496,800.00 566,000
รวมงบดําเนินงาน 659,164.60 542,484.12 605,364.24 1,550,300.00 1,556,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง

0.00 0.00 20,900.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 4,200.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 123,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 123,000.00 38,000.00 20,900.00 154,200.00 150,000
รวมงบลงทุน 123,000.00 38,000.00 20,900.00 154,200.00 150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 4,019,544.79 3,875,629.59 4,057,871.59 5,281,700.00 1,706,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 20,395,069.21 19,865,042.47 20,345,582.46 31,827,000.00 31,268,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 585,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,700

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 836,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,581,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 236,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 4,246,100
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 4,246,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,246,100
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 365,919.66 366,360.00 476,260.00 553,100.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 14,200.00 17,800.00 -100 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 1,158,280.00 781,608.38 746,400.00 791,300.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,472,388.36 2,380,210.00 2,113,571.00 2,542,000.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 352,495.48 309,395.00 247,334.00 267,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,349,083.50 3,837,573.38 3,597,765.00 4,171,200.00 0
รวมงบบุคลากร 4,349,083.50 3,837,573.38 3,597,765.00 4,171,200.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 41,800.00 68,000.00 11.76 % 76,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,300.00 29,050.00 16,500.00 45,000.00 0 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 13,300.00 29,050.00 58,300.00 113,000.00 121,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,931.50 762.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0 % 7,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน
ชวงเทศกาล ตาง ๆ

12,251.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจราจรชวงเทศกาลตาง ๆ

0.00 20,240.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในชวงเทศกาลตาง 
ๆ

0.00 0.00 21,623.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0.00 15,619.97 32,770.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. 0.00 89,505.00 93,320.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 10,000.00 4,300.00 20,000.00 50 % 30,000

โครงการชวยเหลือประชาชน 0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชวงเทศกาลตางๆ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -20 % 80,000

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลเมืองแกลง

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 92,654.04 66,735.00 46,317.80 240,000.00 -16.67 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 106,836.54 202,861.97 198,330.80 1,067,000.00 617,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,296.00 14,356.00 19,025.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,917.55 0.00 0.00 7,000.00 0 % 7,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,746.00 0.00 9,534.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 360,000.00 -96.39 % 13,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,166.40 92,098.00 9,256.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 177,155.77 120,760.59 140,359.70 210,000.00 0 % 210,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,500.00 2,940.00 6,000.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 43,020.00 0.00 44,610.00 45,000.00 0 % 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 970.49 0.00 963.00 6,000.00 0 % 6,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 148,500.00 0.00 139,600.00 200,000.00 25 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 427,272.21 230,154.59 369,347.70 911,000.00 614,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 97,158.95 87,658.59 85,581.94 100,000.00 0 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 17,479.52 23,069.20 33,981.06 38,000.00 0 % 38,000

คาบริการโทรศัพท 10,030.46 9,387.01 9,815.02 15,000.00 -6.67 % 14,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 124,668.93 120,114.80 129,378.02 153,000.00 152,000
รวมงบดําเนินงาน 672,077.68 582,181.36 755,356.52 2,244,000.00 1,504,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

รถดับเพลิงอาคาร 0.00 0.00 0.00 9,900,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 164,063.10 78,250.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0 % 400,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 164,063.10 78,250.00 0.00 10,300,000.00 400,000
รวมงบลงทุน 164,063.10 78,250.00 0.00 10,300,000.00 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 5,185,224.28 4,498,004.74 4,353,121.52 16,715,200.00 1,929,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,185,224.28 4,498,004.74 4,353,121.52 16,715,200.00 6,175,100

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 122,100.00 2,587.96 % 3,282,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 218,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 35,100.00 216,000.00 791.53 % 1,925,700

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 3,899.00 24,000.00 268.33 % 88,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 134,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 38,999.00 422,100.00 5,708,900
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 38,999.00 422,100.00 5,708,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 18,000.00 100 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 18,000.00 36,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 963.00 963.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

3,900.00 0.00 1,040.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และ
การให้ความชวยเหลือนักเรียนของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,160.00 4,480.00 7,875.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 13,023.00 5,443.00 8,915.00 35,000.00 375,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,601.00 29,933.00 29,993.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 15,300.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 34,125.00 32,529.60 34,626.20 41,500.00 0 % 41,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 15,518.00 9,870.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 77,244.00 72,332.60 89,919.20 89,500.00 89,500
รวมงบดําเนินงาน 90,267.00 77,775.60 98,834.20 142,500.00 500,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 4,780.00 28,150.00 0.00 0.00 0 % 0

คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 95,047.00 105,925.60 137,833.20 614,600.00 6,259,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 796,303.53 1,172,110.00 1,603,085.00 2,165,100.00 -100 % 0

เงินวิทยฐานะ 91,812.90 67,200.00 84,700.00 109,200.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,414,798.00 1,546,254.19 1,449,180.00 1,666,400.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 61,970.00 66,419.00 62,433.00 69,900.00 -100 % 0

เงินอื่นๆ 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,432,084.43 2,919,183.19 3,266,598.00 4,077,800.00 0
รวมงบบุคลากร 2,432,084.43 2,919,183.19 3,266,598.00 4,077,800.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 9,100.00 9,000.00 -66.67 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 9,100.00 9,000.00 3,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 269,014.00 2,621.50 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจ้างเหมาบุคลากรสอนภาษาจีน
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา

1,499,885.00 1,345,923.00 1,823,706.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

56,276.00 89,868.00 35,566.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 2,150,642.00 5.39 % 2,266,500

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,909.36 9,918.50 1,900.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,844,084.36 1,448,331.00 1,861,172.00 2,230,642.00 2,706,500
ค่าวัสดุ

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,927.35 161,398.80 9,983.10 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00 29,986.00 29,525.00 50,000.00 0 % 50,000

คาอาหารเสริม (นม) 4,245,322.56 4,451,134.66 4,415,146.64 6,180,758.00 5.25 % 6,505,500

วัสดุกอสร้าง 6,564.45 27,597.44 17,400.34 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,940.00 0.00 12,769.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 5,000.00 0.00 27,638.10 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,030.00 4,940.00 3,120.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 7,500.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 9,852.83 9,833.30 8,420.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 13,456.00 36,712.00 16,190.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 4,387,582.19 4,769,298.20 4,600,192.18 6,390,758.00 6,715,500
รวมงบดําเนินงาน 6,231,666.55 6,217,629.20 6,470,464.18 8,630,400.00 9,425,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้บุนวม 0.00 0.00 0.00 79,000.00 0 % 79,000

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 BTU พร้อมติดตั้งในห้อง
คอมพิวเตอร โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา

0.00 0.00 0.00 80,400.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
40,000 BTU พร้อมติดตั้งในห้องสมุด 
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา

0.00 0.00 0.00 102,400.00 -100 % 0

จัดจ้างทํากระดานไวทบอรด พร้อมบอรดชัน
อ้อย 

0.00 75,200.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดจ้างทําผ้ามานพร้อมอุปกรณและติดตั้ง 0.00 87,053.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับครู 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน พร้อม
ติดตั้ง 

0.00 79,800.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค ๔ ชั้นโลง 0.00 0.00 0.00 19,600.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโตะญี่ปุนทรงสี่เหลี่ยม ทําจากไม้
ยางพารา

0.00 57,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโตะสําหรับครู 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดไมน้อยกวา 16 นิ้ว 
พร้อมติดตั้ง

0.00 56,452.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะหน้าขาว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

พัดลมโคจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,800

ครุภัณฑการศึกษา

จัดซื้อโตะ เก้าอี้ นักเรียนอนุบาลทําจากไม้
ยางพารา

0.00 79,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณ
อาคารอนุบาลโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา

0.00 0.00 0.00 330,000.00 -100 % 0

ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง 500 วัตต 
เพาะเวอร มิกเซอร

0.00 0.00 0.00 56,200.00 -100 % 0
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ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้ออุปกรณสนามเด็กเลน 0.00 519,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป์

จัดหาครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป์สําหรับ
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) 

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 953,505.00 0.00 1,452,000.00 188,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมดินพื้นที่ระหวางอาคารเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองกับอาคาร
อนุบาล

0.00 350,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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อาคารตาง ๆ

คาติดตั้งเหล็กดัดอาคารโรงเรียนอยูเมือง
แกลงวิทยา

0.00 0.00 400,718.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

0.00 0.00 200,000.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 350,000.00 600,718.00 150,000.00 150,000
รวมงบลงทุน 0.00 1,303,505.00 600,718.00 1,602,000.00 338,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 12,103,000.00 12,239,060.00 12,321,100.00 0.00 0 % 0

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 12,461,000.00 0.28 % 12,496,000

รวมเงินอุดหนุน 12,103,000.00 12,239,060.00 12,321,100.00 12,461,000.00 12,496,000
รวมงบเงินอุดหนุน 12,103,000.00 12,239,060.00 12,321,100.00 12,461,000.00 12,496,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 20,766,750.98 22,679,377.39 22,658,880.18 26,771,200.00 22,259,800
รวมแผนงานการศึกษา 20,861,797.98 22,785,302.99 22,796,713.38 27,385,800.00 28,519,200
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 627,014.82 537,900.00 564,000.00 610,220.00 416.29 % 3,150,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,600

เงินประจําตําแหนง 23,661.00 18,000.00 18,000.00 60,000.00 70 % 102,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,362,300

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 480,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 650,675.82 555,900.00 582,000.00 670,220.00 9,395,900
รวมงบบุคลากร 650,675.82 555,900.00 582,000.00 670,220.00 9,395,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 10,161.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 2,400.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 10,161.00 0.00 2,400.00 5,000.00 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 374.50 1,513.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

2,290.00 800.00 0.00 15,000.00 200 % 45,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,698.31 11,543.00 9,886.80 15,000.00 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 21,988.31 12,717.50 11,399.80 35,000.00 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 33,144.00 48,950.00 55,815.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 27,648.89 48,951.74 42,674.87 70,000.00 -28.57 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 60,792.89 97,901.74 98,489.87 120,000.00 100,000
รวมงบดําเนินงาน 92,942.20 110,619.24 112,289.67 160,000.00 170,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ชั้นวางของ ขนาด 5 ชั้น 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะสําหรับคอมพิวเตอร 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 8,600.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,000.00 0.00 0.00 42,600.00 0
รวมงบลงทุน 23,000.00 0.00 0.00 42,600.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 766,618.02 666,519.24 694,289.67 872,820.00 9,565,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 667,653.53 745,920.00 783,000.00 836,100.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 214,840.00 216,840.00 223,440.00 232,500.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 882,493.53 962,760.00 1,006,440.00 1,068,600.00 0
รวมงบบุคลากร 882,493.53 962,760.00 1,006,440.00 1,068,600.00 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 71,929.49 72,490.00 87,445.49 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 114,700.00 0 % 114,700

คาเชาทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 69,000.00 0 % 69,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0 % 7,000

คาเบี้ยประกัน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการตลาดสีเขียว 36,600.00 23,400.40 6,640.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

0.00 65,600.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการรวมใจอนุรักษสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 20,880.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการอนุรักษแมน้ําประแส 8,305.00 17,175.00 25,365.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

25,340.00 10,020.00 4,900.00 40,000.00 -50 % 20,000
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คาใช้จายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารปลอดภัย ชุมชนใสใจสุขภาพ

0.00 40,430.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในโครงการตรวจติดตามระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

29,710.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติ
อรอย Clean Food Good Taste

0.00 45,675.00 28,455.00 0.00 0 % 0

โครงการตลาดสีเขียว 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 65,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ
ผู้ขายของในตลาด

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงคเพื่อป้องกันยาเสพติด 0.00 0.00 10,195.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการรวมใจอนุรักษสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0.00 0.00 35,350.00 45,500.00 -100 % 0

โครงการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการอนุรักษแมน้ําประแสร 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0 % 90,000

โครงการอบรมการจัดการน้ําเสียชุมชน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร
สําหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000
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รวมค่าใช้สอย 237,484.49 274,790.40 219,230.49 753,200.00 652,700
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,940.00 18,994.05 0.00 24,500.00 -16.33 % 20,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,087.51 0.00 20,159.87 31,000.00 -51.61 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,670.00 810.00 5,440.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 132,734.69 350,000.00 0 % 350,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 88,375.00 83,200.00 39.18 % 115,800

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 34,697.51 19,804.05 250,709.56 508,700.00 521,300
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 178,433.14 208,259.93 210,675.34 300,000.00 16.67 % 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 22,200.36 28,569.00 34,749.32 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 200,633.50 236,828.93 245,424.66 350,000.00 400,000
รวมงบดําเนินงาน 472,815.50 531,423.38 715,364.71 1,613,900.00 1,576,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 700.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 700.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,755,309.03 1,894,183.38 1,721,804.71 2,683,200.00 1,576,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 476,500.00 486,960.00 510,600.00 543,100.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 -100 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 207,740.00 8,913.54 0.00 0.00 0 % 0
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 439,918.06 616,247.73 658,920.00 681,800.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 26,806.00 55,555.14 59,000.00 60,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,210,964.06 1,227,676.41 1,288,520.00 1,344,900.00 0
รวมงบบุคลากร 1,210,964.06 1,227,676.41 1,288,520.00 1,344,900.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 60,000.00 240 % 204,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 1,600.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 1,600.00 70,000.00 214,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,210.00 17,710.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
สงเสริมสุขภาพ

0.00 0.00 0.00 360,000.00 0 % 360,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก
อายุ 0-72 เดือน(ในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในด้านการสาธารณสุขของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี)

0.00 0.00 60,580.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมหนอนพยาธิในนักเรียน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการตรวจสุขภาพหนวยแพทยเคลื่อนที่ 
(ในโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี)

0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

โครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราช
ประสงค

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,980.00 2,000.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 23,190.00 19,710.00 78,580.00 765,000.00 805,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,836.00 9,330.00 17,266.60 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,924.93 2,132.51 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,999.00 14,080.00 4,995.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 27,149.40 22,491.48 12,349.40 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 7,790.00 6,000.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,370.00 4,340.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 3,327.70 3,490.00 9,769.10 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 61,397.03 63,363.99 44,380.10 66,000.00 66,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 29,693.25 22,119.03 46,504.13 70,000.00 -28.57 % 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,926.00 2,420.34 4,425.52 8,000.00 0 % 8,000

คาบริการโทรศัพท 3,859.71 1,571.84 1,335.70 5,000.00 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,558.29 8,206.90 7,575.60 15,200.00 -52.63 % 7,200

รวมค่าสาธารณูปโภค 43,037.25 34,318.11 59,840.95 98,200.00 70,200
รวมงบดําเนินงาน 127,624.28 117,392.10 184,401.05 999,200.00 1,155,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ตัว 0.00 26,600.00 0.00 0.00 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 
BTU พร้อมติดตั้ง

0.00 26,390.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานกระจก 2 ชั้น 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโตะไม้ 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 0.00 0.00 775,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด
แขนชนิดอัตโนมัติ

69,978.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซืืือเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า 0.00 0.00 210,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อรถเข็น 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

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

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 69,978.00 86,980.00 985,000.00 35,000.00 30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

คากอสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค 
ศสมช.สารนารถ (ชุมชนสารนารถ)

0.00 0.00 777,400.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

6,450.00 43,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,450.00 43,200.00 777,400.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 76,428.00 130,180.00 1,762,400.00 35,000.00 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 82,233.00 0.00 0 % 0

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแกลงแก้วกล้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนดอนมะกอก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนในยาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนพลงช้างเผือก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์เงิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์ทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนมาบใหญ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสารนารถ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสุนทรโวหาร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนองกระโดง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนองควายเขาหัก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนองแตงโม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนองแหวน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหมูบ้านเอื้ออาทร (วังหว้า)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลมทาตะเคียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลมยาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รวมเงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00 82,233.00 0.00 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00 90,000.00 82,233.00 0.00 320,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1,505,016.34 1,565,248.51 3,317,554.05 2,379,100.00 1,505,200
รวมแผนงานสาธารณสุข 4,026,943.39 4,125,951.13 5,733,648.43 5,935,120.00 12,647,100

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 466,140.00 490,860.00 631,620.00 801,300.00 145.43 % 1,966,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,600

เงินประจําตําแหนง 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 551,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,848,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 219,000

เงินอื่นๆ 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 600,540.00 625,260.00 766,020.00 935,700.00 5,762,600
รวมงบบุคลากร 600,540.00 625,260.00 766,020.00 935,700.00 5,762,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 29,000.00 0 % 29,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 29,000.00 59,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,926.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 4,600.00 7,400.00 10,000.00 -50 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 1,926.00 4,600.00 7,400.00 17,000.00 12,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,819.34 17,128.00 29,944.00 20,000.00 0 % 20,000

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

รวมค่าวัสดุ 21,059.34 19,478.00 29,944.00 23,000.00 23,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 1,870.35 1,938.48 2,259.69 3,400.00 -29.41 % 2,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,870.35 1,938.48 2,259.69 3,400.00 2,400
รวมงบดําเนินงาน 24,855.69 26,016.48 39,603.69 72,400.00 96,400
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถึงหมึกพิมพ (Ink tank Printer)

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 21.5 
นิ้ว

0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 625,395.69 651,276.48 805,623.69 1,017,100.00 5,859,000
งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 629,280.00 646,080.00 487,500.00 293,900.00 -100 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 1,143,722.00 919,164.00 978,036.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,405,760.00 1,397,980.00 1,322,820.00 258,400.00 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 153,120.00 133,964.00 106,839.00 21,100.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,331,882.00 3,097,188.00 2,895,195.00 573,400.00 0
รวมงบบุคลากร 3,331,882.00 3,097,188.00 2,895,195.00 573,400.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 41,500.00 0.00 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,000.00 4,250.00 9,300.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 40,000.00 40,250.00 50,800.00 0.00 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 3,125.75 0.00 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 9,200.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   9,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 71,139.60 33,509.23 105,769.50 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 80,339.60 45,834.98 105,769.50 62,000.00 62,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,995.00 9,758.00 9,950.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 636,438.63 242,399.15 699,469.70 700,000.00 0 % 700,000

วัสดุกอสร้าง 437,306.79 164,847.49 777,378.17 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 52,701.00 7,193.00 682.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 176,496.61 191,305.98 201,303.18 65,000.00 -23.08 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร 44,840.00 25,480.00 35,270.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุอื่น 665.80 663.50 0.00 6,000.00 0 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 1,358,443.83 641,647.12 1,724,053.05 788,000.00 773,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 94,299.79 56,891.07 98,634.99 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 94,299.79 56,891.07 98,634.99 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 1,573,083.22 784,623.17 1,979,257.54 850,000.00 835,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 11,395.50 56,925.00 19,620.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,395.50 56,925.00 19,620.00 50,000.00 50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

คากอสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
ที่ทําการชุมชนในยางตอจากของเดิม (ชุมชน
ในยาง)

0.00 0.00 689,000.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างและปรับปรุงซอยข้างบ้านคุณสม
ศักดิ์ เจริญรวย (ชางเครื่องเสียง) ถนนพล
งช้างเผือก ซอย 3 (ขวามือ) (ชุมชนพลงช้าง
เผือก)

0.00 0.00 987,195.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงซอยทางเชื่อมศาลา
ตาผอง ซอย 5 ตัด ซอย 7 (ชุมชนสารนารถ)

0.00 217,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงซอยบุญมีตรงข้าม
ซอยจินดาวัฒน (ชุมชนหนองกระโดง)

0.00 0.00 1,998,000.00 0.00 0 % 0
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คากอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก ถนน
บ้านบึง-แกลง บริเวณข้าบริษัทโตโยต้า (เส้น
ที่ 1) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุนไปออก
ถนนหนองกันเกรา (เส้นที่ 2) (ชุมชนสารนา
รถ)

0.00 0.00 799,600.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนน
เทศบาล 2 (ซอยหลังร้านอุนเคหะภัณฑ) 
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

1,025,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงซอยสมตัว (ชุมชน
หนองควายเขาหัก)

0.00 272,800.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนข้างบ้านเจนุช 
ซอยแยกสุนทรโวหาร ซอย 5 (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

0.00 0.00 78,500.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านอ้วน 3 
ถึงถนนหน้าร้านทองวิเชียรทะลุถนนข้างร้าน
โชคชัยฮอนด้า(ข้างกังหันลมเกา) (ชุมชน
หนองแหวน)

0.00 1,929,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนเข้าบ้านคุณ
นงลักษณ ประยุทธ (ชุมชนหนองแหวน)

0.00 0.00 1,252,000.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้างบ้านลุง
นงด้านขวามือยาวไปจนถึงตรงข้ามสถาน
ธรรม(ชุมชนมาบใหญ)

0.00 546,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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คากอสร้างและปรับปรุงถนนซอยสตาภิรมย
เชื่อมตอหมูบ้านลาวัณยเสถียร (ชุมชน
หนองกระโดง)

425,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนตอจากของเดิม 
ซอยบ้านตุ้น ดอนมะกอก (ชุมชนดอน
มะกอก)

0.00 0.00 994,000.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านครู
สมศักดิ์ (สอยมวย) ถนนสุนทรภูซอย 7 หลัง
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" (ชุมชนพลงช้าง
เผือก)

0.00 0.00 156,000.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนบริเวณบ้านลุง
สัน (ชุมชนดอนมะกอก)

239,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนบ้านแมชางชัย 
ถนนศาลาตาผอง (หนองแหวน) ตรงข้าม
บ้านคุณนงลักษณ ประยุทธ (ชุมชนหนอง
แหวน)

0.00 0.00 1,474,000.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนมาบใหญ 
บริเวณข้างบ้านครูติ๊ด ดนตรีไทย (ชุมชน
หนองแตงโม)

458,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงถนนสุนทรภู ซอย 5 
บริเวณทางเข้าบ้านนายสนอง มั่งคั่ง (ชุมชน
พลงช้างเผือก)

0.00 0.00 504,000.00 0.00 0 % 0
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คากอสร้างและปรับปรุงแยก ถ.สุขุมวิทไป
หลัง สภ.แกลง (ทําถนนทางเข้าบ้านเจแมว
ไปหมูบ้านหนองปรือถึงบ้านขจี ตั้งความ
เพียร แยกซ้ายสุดซอยถึงบ้านนางปรีญา แต
ไมเชื่อมตอกับถนน VOR) (ชุมชนดอน
มะกอก)

0.00 1,895,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างและปรับปรุงวางทอระบายน้ํา
บริเวณเข้าสถานีตํารวจภูธรแกลง (บ้านแม
ป้าหนู "โสน ทองดี")(ชุมชนในยาง)

0.00 1,273,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาแก้ไขปัญหาน้ําทวมบริเวณถนนมาบใหญ 
(ชุมชนมาบใหญ)

149,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าบริเวณถนน
หนองโบสถ - แยกโพธิ์ทอง (ชุมชนในยาง)

0.00 159,466.38 0.00 0.00 0 % 0

คาติดตั้งโคมไฟถนนเทศบาล 1 (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

0.00 0.00 319,930.00 0.00 0 % 0

คาติดตั้งโคมไฟถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลง
แกล้วกล้า)

0.00 0.00 349,997.00 0.00 0 % 0

คาติดตั้งและซอมแซมเสาไฟฟ้า ชนิดเหล็ก
ลมปลายเรียว กิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.ดวง
โคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 1 X 250 วัตต 
ถนนสุขุมวิท (ตั้งแตสะพานดําถึงสี่แยกโพธิ์
ทอง) (ชุมชนโพธิ์ทอง)

0.00 300,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาวางทอระบายน้ําซอยแยกจากถนนสุนทร
ภู ซอย 2 (ซอยลูกเสือชาวบ้าน) (ชุมชนแกลง
แกล้วกล้า)

2,666,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักรางวี คสล. 
ซอยบ้านนางโม้ย ผานจินดาวัฒนเชื่อมถนน
พลงช้างเผือก (ชุมชนหนองกระโดง)

1,430,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักรางวี คสล. 
ถนนซอยรุงนภา (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

1,087,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางชนิด
กิ่งเดี่ยวบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนน
สุขุมวิท) ตอนกะเฉด-ปาเตียน ระหวาง กม
.271+223 ถึง กม.271+499 (หน้าสถานี
บริการน้ํามันบางจากไต ปิโตเลียมถึงแยก
บายพาส)

0.00 0.00 0.00 580,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบุญมี 
(ชุมชนแหลมทาตะเคียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 49,400

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยแยก
ระหวางถนนมาบใหญ ซอย 2 กับ ซอย 4 
(เส้นที่ 2) (ชุมชนมาบใหญ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยแยก
ระหวางถนนมาบใหญ ซอย 2 กับ ซอย 4 
(เส้นที่ 3) (ชุมชนมาบใหญ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 63,800
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยโรง
เลื่อยบ้านเฮียตุ้น จรดคลอง (ชุมชนดอน
มะกอก)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 162,400

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน 2 
แหลม ตอจากของเดิม (ชุมชนในยาง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 78,600

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนมาบ
ใหญ  ซอย 4 (ชุมชนมาบใหญ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,600

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
แหลมยาง ซอย 5 (ชุมชนแหลมยาง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 114,300

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
แหลมยาง ซอย 7 (ชุมชนแหลมยาง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 46,900

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
หัวสะพานยาวไปถึงบ้านลุงออ (ชุมชนแหลม
ทาตะเคียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 112,600

โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนโพธิ์ทอง, 
ชุมชนในยาง และชุมชนสารนารถ)

0.00 0.00 0.00 938,000.00 -100 % 0
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โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมอุปกรณ (ชุมชนแหลมยาง, ชุมชนมาบ
ใหญ, ชุมชนดอนมะกอก, ชุมชนแหลมทา
ตะเคียน, ชุมชนหมูบ้านเอื้ออาทรระยอง(วัง
หว้า), ชุมชนหนองควายเขาหัก, ชุมชนโพธิ์
เงิน, ชุมชนสุนทรโวหาร)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,603,000

โครงการติดตั้งป้ายบอกเขตเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0.00 0.00 45,190.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,480,500.00 6,593,066.38 9,657,412.00 1,518,000.00 2,302,600
รวมงบลงทุน 7,491,895.50 6,649,991.38 9,677,032.00 1,568,000.00 2,352,600

รวมงานไฟฟ้าถนน 12,396,860.72 10,531,802.55 14,551,484.54 2,991,400.00 3,187,600
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 249,885.15 255,840.00 268,980.00 284,600.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,079,419.02 1,116,360.00 1,122,240.00 1,169,400.00 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 126,223.00 123,060.00 117,180.00 111,100.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,455,527.17 1,495,260.00 1,508,400.00 1,565,100.00 0
รวมงบบุคลากร 1,455,527.17 1,495,260.00 1,508,400.00 1,565,100.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000.00 6,000.00 12,000.00 45,000.00 6.67 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 6,000.00 12,000.00 45,000.00 48,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,679,835.94 3,571,861.26 2,338,091.14 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 13,000.00 76.92 % 23,000

โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแล
รักษาต้นไม้และหญ้า สถานที่ตางๆ รวม 2 
แหง และเกาะกลางถนนตางๆ รวม 6 แหง

0.00 0.00 0.00 912,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแล
รักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่ตางๆ รวม 2 
แหง และเกาะกลางถนนตางๆ รวม 3 แหง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 663,000

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแตงต้นไม้ 
(สวนสุขภาพและสวนหยอมรวม 9 แหง)

0.00 0.00 0.00 693,000.00 2.44 % 709,900
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โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะ
กลางรวม 1 แหง และสวนหยอมริมทางถนน
สายตางๆ รวม 6 แหง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 351,000

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะ
กลางรวม 1 แหง และสวนหยอมริมทางถนน
สายตางๆ รวม 7 แหง

0.00 0.00 0.00 358,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และ
บาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ

0.00 0.00 0.00 888,000.00 0 % 888,000

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลา
เยียวยาโลกร้อน

0.00 0.00 0.00 208,900.00 0 % 208,900

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้รักษโลก 0.00 0.00 29,890.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการปลูกปาชายเลนและปลอย
สัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ

0.00 40,105.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษดิน
และน้ํา "สานตอที่พอทํา"

0.00 44,650.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

0.00 0.00 25,686.00 0.00 0 % 0
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 340.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสวนสมุนไพร 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 136,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

0.00 0.00 0.00 136,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,375.00 33,390.00 49,954.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 3,690,550.94 3,690,006.26 2,443,621.14 3,360,900.00 3,131,800
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,906.40 3,659.40 834.60 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุกอสร้าง 12,994.60 7,896.60 0.00 161,700.00 5.13 % 170,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 51,169.40 4,799.00 19,241.30 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 191,624.97 110,280.41 128,331.77 300,000.00 5.33 % 316,000

วัสดุการเกษตร 132,863.40 296,590.55 399,961.05 400,000.00 0 % 400,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 6,270.20 2,204.20 4,601.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 400,828.97 425,430.16 552,969.72 946,700.00 971,000
รวมงบดําเนินงาน 4,127,379.91 4,121,436.42 3,008,590.86 4,352,600.00 4,150,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 49,130.00 40,285.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 49,130.00 40,285.00 0.00 100,000.00 100,000
รวมงบลงทุน 49,130.00 40,285.00 0.00 100,000.00 100,000

รวมงานสวนสาธารณะ 5,632,037.08 5,656,981.42 4,516,990.86 6,017,700.00 4,250,800
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 1,450,300.00 1,270,044.00 751,533.74 249,338.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 4,233,511.00 4,113,228.38 4,075,938.00 4,433,800.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 507,000.00 482,798.00 459,602.00 475,500.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,190,811.00 5,866,070.38 5,287,073.74 5,158,638.00 0
รวมงบบุคลากร 6,190,811.00 5,866,070.38 5,287,073.74 5,158,638.00 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 527,400.00 523,200.00 550,400.00 648,300.00 0 % 648,300

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 527,400.00 523,200.00 554,900.00 648,300.00 648,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,711,677.00 5,812,171.69 4,613,950.56 0.00 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 185,200.00 35.1 % 250,200

โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอกดําเนิน
การกิจกรรมคัดแยกขยะทําความสะอาดและ
พัฒนาสภาพแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 3,564,000.00 0 % 3,564,000

โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด 
จํานวน 4 เส้น รวมซอย

0.00 0.00 0.00 1,110,400.00 0 % 1,110,400

โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน 11 
เส้น รวมซอย

0.00 0.00 0.00 1,731,600.00 2.71 % 1,778,500

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะ

20,512.00 65,375.00 38,783.00 0.00 0 % 0

โครงการคัดเแยกขยะและลดปริมาณขยะ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,299,340.05 536,425.98 909,185.20 850,000.00 0 % 850,000

รวมค่าใช้สอย 7,031,529.05 6,413,972.67 5,561,918.76 7,521,200.00 7,633,100
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 6,000.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 88,676.25 35,700.55 31,036.42 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 249,005.00 140,770.00 125,483.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 127,245.52 175,661.94 192,016.81 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 314,241.30 308,259.00 125,814.00 400,000.00 -12.5 % 350,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,795,458.33 1,915,880.74 2,180,558.25 3,080,000.00 -2.6 % 3,000,000

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

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 12,660.00 2,250.00 7,320.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 18,480.00 6,290.00 16,260.00 173,600.00 0.81 % 175,000

วัสดุอื่น 12,873.00 0.00 5,030.50 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 2,636,639.40 2,616,312.23 2,689,518.98 4,168,600.00 4,040,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 135,361.85 94,437.29 132,249.76 222,000.00 12.61 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,235.68 3,045.22 969.42 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 138,597.53 97,482.51 133,219.18 232,000.00 260,000
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รวมงบดําเนินงาน 10,334,165.98 9,650,967.41 8,939,556.92 12,570,100.00 12,581,400
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะ 
เพื่อลด
คาใช้จายและลดผลกระทบตอสิ่งแวดล้อม
และประชาชน

0.00 0.00 193,800.00 0.00 0 % 0

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,400,000

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 1 
เครื่อง 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง ขนาด 2 แรงม้า 
ชนิดมอเตอรไฟฟ้า

14,124.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องสูบน้ําชนิดมอเตอรไฟฟ้า ขนาด 15 
แรงม้า บริเวณถ.เทศบาล 3 ซ. 3(ซอยรุง
นภา)

0.00 258,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 799,370.00 218,470.00 363,772.60 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0 % 800,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 866,494.00 476,470.00 567,072.60 800,000.00 3,200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า
บริเวณซอยตรอกขี้หมู ชุมชนสุนทรโวหาร

0.00 0.00 37,512.57 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 37,512.57 0.00 0
รวมงบลงทุน 866,494.00 476,470.00 604,585.17 800,000.00 3,200,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 17,391,470.98 15,993,507.79 14,831,215.83 18,528,738.00 15,781,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 36,045,764.47 32,833,568.24 34,705,314.92 28,554,938.00 29,078,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 544,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,172,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 1,716,100
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 1,716,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,716,100
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 578,761.29 606,000.00 655,080.00 971,200.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,038,480.00 1,051,320.00 1,086,720.00 1,130,400.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 23,340.00 16,500.00 10,740.00 10,800.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,640,581.29 1,673,820.00 1,752,540.00 2,112,400.00 0
รวมงบบุคลากร 1,640,581.29 1,673,820.00 1,752,540.00 2,112,400.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 72,000.00 77,500.00 79,000.00 78,000.00 -23.08 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,260.00 4,260.00 4,000.00 4,800.00 222.92 % 15,500

รวมค่าตอบแทน 76,260.00 81,760.00 83,000.00 82,800.00 75,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้
กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0.00 53,380.00 2,130.00 0.00 0 % 0
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คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน 0.00 145,080.00 422,280.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการเพิ่มพลังแหงความสุขและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

197,715.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการยุติความรุนแรงตอสตรี 0.00 0.00 25,150.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการลานวัฒนธรรมถนนคน
เดินเมืองแกลง

291,268.20 0.00 148,853.40 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
สังคมผู้สูงอายุ

0.00 149,290.00 195,455.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมอาชีพประชาชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 22,745.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ และสงเสริมอาชีพ
ประชาชน

73,495.00 55,720.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน

34,140.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

6,830.00 5,900.00 8,500.00 150,000.00 -83.33 % 25,000

โครงการครอบครัวสัมพันธ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการเตรียมความพร้อมกอนสูงวัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000
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โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0 % 35,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน 0.00 0.00 0.00 280,000.00 60.71 % 450,000

โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมือง
แกลง

0.00 0.00 0.00 270,890.00 10.75 % 300,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูง
อายุ

0.00 0.00 0.00 179,610.00 11.35 % 200,000

โครงการสงเสริมอาชีพทําไม้กวาด 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

โครงการอบรมความรู้ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 3,038.80 2,140.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 603,448.20 412,408.80 827,253.40 1,155,500.00 1,160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,984.00 9,975.00 4,995.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 5,602.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 9,660.00 9,886.80 9,870.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 14,644.00 25,463.80 14,865.00 20,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 694,352.20 519,632.60 925,118.40 1,258,300.00 1,255,500
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 8,700.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 4,560.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 4,560.00 0.00 36,400.00 5,000
รวมงบลงทุน 0.00 4,560.00 0.00 36,400.00 5,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,334,933.49 2,198,012.60 2,677,658.40 3,407,100.00 1,260,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,334,933.49 2,198,012.60 2,677,658.40 3,407,100.00 2,976,600
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,611.29 187,294.19 247,260.00 262,600.00 5.03 % 275,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,611.29 187,294.19 247,260.00 262,600.00 275,800
รวมงบบุคลากร 4,611.29 187,294.19 247,260.00 262,600.00 275,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

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

คาเชาบ้าน 0.00 27,000.00 36,000.00 41,000.00 17.07 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 29,520.00 56,880.00 65,880.00 71,000.00 78,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 17,659.47 59,590.21 43,000.00 0.00 0 % 0

คากําจัดปลวก 0.00 0.00 0.00 41,500.00 0 % 41,500

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 18,500.00 0 % 18,500

คาเชาทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ 112,248.00 216,149.48 225,672.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาจักรยาน 123,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ 
(หนวยงานในอําเภอแกลง)

54,920.00 53,050.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการแขงขันบาสเกตบอลเมือง
แกลง 

122,934.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการแขงขันฟุตซอล 172,918.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการคนแกลงแสดงศิลป์ 0.00 47,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการงานประเพณีตักบาตรเท
โว

91,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 

419,820.63 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้
จันทร ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

102,242.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 140,570.00 107,256.00 103,936.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดงานวันเทศบาล 7,840.00 9,876.00 10,000.00 0.00 0 % 0
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คาใช้จายโครงการจัดงานวันสงกรานต และ
วันผู้สูงอายุแหงชาติ

238,330.00 280,005.00 297,930.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในระหวางพรรษา 3 ครั้ง

24,180.00 28,910.00 33,190.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการดนตรีเพื่อประชาชน 79,984.00 48,976.00 71,076.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการประเพณีทําบุญกลางบ้าน 3,799,294.46 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันขึ้นปีใหม

25,635.00 20,530.00 27,000.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการเยาวชนคนรักษถิ่น 0.00 0.00 8,195.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการวันพอแหงชาติ 57,468.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการวันแมแหงชาติ 70,815.20 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมกีฬาบาสเกตบอล
เมืองแกลง

0.00 58,927.00 43,601.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการสงเสริมกีฬาฟุตซอล 0.00 120,288.00 143,620.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการสืบสานงานสุนทรภู 0.00 9,900.00 9,000.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ

0.00 113,140.00 148,620.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีบุญกลาง
บ้าน

0.00 3,932,980.96 3,886,293.51 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง

0.00 86,334.00 164,184.70 0.00 0 % 0
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คาใช้จายโครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน 31,070.00 30,820.00 29,390.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมดนตรีสากล 0.00 48,390.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมมัคคุเทศกเมือง
แกลง

0.00 13,320.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 17,185.00 4,000.00 50,000.00 -80 % 10,000

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ 0.00 0.00 0.00 320,000.00 0 % 320,000

โครงการคนแกลงแสดงศิลป์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 151,674.00 31.86 % 200,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันสงกรานต และวันผู้สูง
อายุแหงชาติ

0.00 0.00 0.00 289,437.50 3.65 % 300,000

โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ในระหวางพรรษา 3 ครั้ง

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการดนตรีเพื่อประชาชน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัน
ขึ้นปีใหม

0.00 0.00 0.00 29,840.00 67.56 % 50,000

โครงการเยาวชนคนรักษถิ่น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
(รัชกาลที่ 10)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมายุสมเด็จพระเจ้า
อยูหัว (รัชกาลที่ 10)

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการวันแมแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลเมืองแกลง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการสงเสริมกีฬาฟุตซอล 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 22,500.00 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษมรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดา
สยามบรมราชกุมารี ประจําปี2561

0.00 0.00 86,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการสืบสานงานสุนทรภู 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโร
หณะ

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน 0.00 0.00 0.00 3,822,882.50 4.63 % 4,000,000

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0 % 250,000

โครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน 0.00 0.00 0.00 30,066.00 66.3 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,968.00 4,979.00 2,595.30 130,000.00 100 % 260,000

รวมค่าใช้สอย 5,696,546.76 5,307,606.65 5,337,303.51 5,936,400.00 6,500,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 7,485.00 27,500.00 7,500.00 0 % 7,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 39,127.76 7,057.72 17,508.90 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,990.00 3,930.00 19,944.00 8,000.00 25 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 49,915.50 25,712.10 48,631.00 125,000.00 -44 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 1,800.00 3,910.00 0.00 0 % 0

วัสดุกีฬา 0.00 2,000.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 20,440.00 29,998.85 9,960.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 43,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 155,673.26 77,983.67 127,453.90 203,500.00 150,500
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 708,075.77 785,817.69 1,020,746.44 1,432,200.00 0.2 % 1,435,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 708,075.77 785,817.69 1,020,746.44 1,432,200.00 1,435,000
รวมงบดําเนินงาน 6,589,815.79 6,228,288.01 6,551,383.85 7,643,100.00 8,163,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต 0.00 0.00 0.00 40,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องปรับแตงสัญญาณเสียง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ขนาดไม
น้อยกวา 1000 วัตต เพาเวอรมิกเซอรพร้อม
ติดตั้ง

0.00 0.00 0.00 324,000.00 -100 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสื่อการสอน ขนาดไม
น้อยกวา 15 นิ้ว 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑกีฬา

คาจัดซื้อแป้นสตรีทบาสเก็ตบอล 0.00 162,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณเครื่องเลนสําหรับออกกําลัง
กายและอุปกรณสนามเด็กเลน

0.00 1,129,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 39,800.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 1,291,000.00 39,800.00 470,500.00 50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายและ
อุปกรณสนามเด็กเลนพร้อมเทพื้นคอนกรีต

0.00 0.00 0.00 1,308,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารและปรับ
ปรุงภูมิทัศนโดยรอบหอประวัติเมืองแกลง 
และลานกีฬาสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

0.00 0.00 0.00 552,000.00 -100 % 0

โครงการเปลี่ยนพื้นบล็อคยางพร้อมติดตั้ง
สนามเด็กเลนบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน)

0.00 0.00 0.00 552,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

36,000.00 0.00 217,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 36,000.00 0.00 217,000.00 2,412,000.00 0
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รวมงบลงทุน 36,000.00 1,291,000.00 256,800.00 2,882,500.00 50,000
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 82,000.00 84,000.00 76,500.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
จังหวัดระยอง

0.00 0.00 0.00 8,000.00 0 % 8,000

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
อําเภอแกลง

0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

0.00 0.00 0.00 14,000.00 0 % 14,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 195,000.00 125,000.00 125,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห 0.00 0.00 0.00 156,300.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 277,000.00 209,000.00 201,500.00 238,300.00 82,000
รวมงบเงินอุดหนุน 277,000.00 209,000.00 201,500.00 238,300.00 82,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

6,907,427.08 7,915,582.20 7,256,943.85 11,026,500.00 8,571,300

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6,907,427.08 7,915,582.20 7,256,943.85 11,026,500.00 8,571,300
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 626,200.00 -100 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 523,400.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 1,399,100.00 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 104,900.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 2,653,600.00 0
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 2,653,600.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 43,500.00 4.83 % 45,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 53,500.00 55,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 260,000.00 61.54 % 420,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 13,000.00 -38.46 % 8,000

โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมใน
การประกาศใช้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองแก
ลง พ.ศ. 2561

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 473,000.00 578,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 8,000.00 25 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 252,000.00 0 % 252,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 1,300.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 643,300.00 644,000

วันที่พิมพ : 11/10/2562  11:17 หน้า : 77/85



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,309,800.00 1,417,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างทางเชื่อมระหวางอาคาร
เรียนโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา

0.00 0.00 0.00 390,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างสถานที่รักษาผู้บาดเจ็บฉุก
เฉินจากการออกกําลังกายประจําสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์
เงิน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 142,800

โครงการติดตั้งประตูอาคารอนุบาลโรงเรียน
อยูเมืองแกลงวิทยา

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงตกแตงห้องวิทยาศาสตร
พร้อมครุภัณฑประจําห้องวิทยาศาสตร
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา

0.00 0.00 0.00 414,900.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเรือนพยาบาล
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 176,000

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -65 % 7,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านข้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนอยูเมือง
แกลงวิทยา

0.00 0.00 0.00 318,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างทอระบายน้ํา ถนนเทศบาล 
3 ซอย 6 บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลหลาน
รัก (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0.00 0.00 0.00 422,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอย
หนองกันเกรา 5 (ชุมชนมาบใหญ)

0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนบ้านนา ซอย 3 ตอจากของเดิม (บ้าน
คุณสมชายถึงบ้านคุณจั่น)(ชุมชนโพธิ์เงิน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 123,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนมาบใหญหลังห้องแถวคุณโอ (ชุมชน
หนองแตงโม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,650,000
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โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนสุนทรภู ซอย 7 (ซอยข้างบ้านตาฮะ)(ชุม
ชนพลงช้างเผือก)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,404,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนสุนทรโวหารซอย 9 (บ้านนาย
ประสิทธิ์)(ชุมชนแหลมทาตะเคียน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,152,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนแหลมยาง (ซอยบ้านนายยอด ชาง
เหล็ก)(ชุมชนแหลมยาง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 295,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนแหลมยาง ซอย 4 (ซอยบ้านนายจําลอง 
หมั่นสมัคร)(ชุมชนในยาง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 115,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงซอยแยก
ระหวางถนนมาบใหญ ซอย 2 กับ ซอย 4 
(เส้นที่ 3) (ชุมชนมาบใหญ)

0.00 0.00 0.00 664,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนเกาะ
หนองโบสถ บริเวณหลัง รพ.แกลง (ชุมชนใน
ยาง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,399,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้าน
เพิ่มเชียงกง (ตอจากของเดิม) (ชุมชนหนอง
แหวน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 782,000
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โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้าง
บ้านลุงอํานวย ยั่งยืน (ชุมชนแหลมทา
ตะเคียน)

0.00 0.00 0.00 447,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้าง
โรงเทียน (บ้านครูมิตรจิต ตากมัจฉา) 
(ชุมชนพลงช้างเผือก)

0.00 0.00 0.00 475,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนซอยจัน
ทวิทย (ชุมชนหนองแตงโม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 395,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้าน
ป้าสงา สมัยมงคล ซอยแยกจากถนนบ้านนา 
ซอย 3(ชุมชนโพธิ์เงิน)

0.00 0.00 0.00 136,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยก
จากถนนมาบใหญ ซอย 4 
(ชุมชนมาบใหญ)

0.00 0.00 0.00 586,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยก
จากถนนศาลาตาผอง (หลังร้านขายปุ๋ย) 
(ชุมชนหนองแหวน)

0.00 0.00 0.00 340,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนตอจาก
ของเดิมไปจรดคลองประแสร ซอยโรงเลื่อย 
(บ้านเฮียตุ้น) (ชุมชนดอนมะกอก)

0.00 0.00 0.00 622,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนนพเก้า 
ซอย 9 (สาย 3 ) (ชุมชนหนองแตงโม)

0.00 0.00 0.00 540,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนพลงช้าง
เผือก ซอย 5 (ซอยข้างวัดพลงช้างเผือก) (ชุม
ชนพลงช้างเผือก)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 750,000

โครงการกอสร้างและปรับปรุงถนนแยกจาก
ถนนบ้านบึง-แกลง (บริเวณหน้าอีส
โคสทเฟอรนิเทค จํากัด) (ชุมชนหนองแหวน)

0.00 0.00 0.00 978,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ํา 
คสล.ยานชุมชน (ชุมชนแหลมทาตะเคียน)

0.00 0.00 0.00 380,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงวางทอระบาย
น้ําบริเวณวงเวียนใน (ชุมชนสุนทรโวหาร)

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร 
(Overlay) ถนนหนองกันเกรา ซอย 2 (ซอย
หลังโรงงานญี่ปุนไปคลองถม) (ชุมชนสารนา
รถ)

0.00 0.00 0.00 3,044,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําเนินชะลอความเร็ว (ชุมชน
ดอนมะกอก, ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชนหนอง
แตงโม และชุมชนหนองแหวน)

0.00 0.00 0.00 105,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อแยกและป้ายชื่อ
ซอย (ชุมชนโพธิ์เงิน ชุมชนสุนทรโวหาร และ
ชุมชนหนองกระโดง)

0.00 0.00 0.00 96,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งป้ายบอกทางในเขตชุมชน 
(ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนโพธิ์เงิน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอรโมพลาสติก 
บริเวณเขตชุมชนเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการปรับปรุงถนนโพธิ์ทองไปบรรจบ
ถนนสุขุมวิท (ชุมชนแหลมยาง, ชุมชนในยาง, 
ชุมชนโพธิ์ทอง และชุมชนสุนทรโวหาร)

0.00 0.00 0.00 3,340,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงพื้นลูวิ่งสนามฟุตบอล 
(ชุมชนโพธิ์เงิน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,450,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนหนองกันเกรา 
(ชุมชนมาบใหญ และชุมชนสารนารถ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,100,000

โครงการปรับปรุงลานพื้นระเบียงศาลาเก้า
เหลี่ยม (ชุมชนโพธิ์เงิน)

0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) 
ตอจากของเดิมถึงบ้านหมอน้อยถนนมาบ
ใหญ ซอย 5 (ชุมชนหนองแตงโม)

0.00 0.00 0.00 278,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Overlay 
ถนนเทศบาล 1 และ ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 
(ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,800,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ถนนเทศบาล 3 
ซอย 1 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 276,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมรางวี คสล. 
ทั้ง 2 ฝั่ง ซอยแยกจากถนนสุนทรภู 5 (ซอย
สิงขร เชื่อมตอซอยบ้านนายหยง กล้าหาญ) 
(ชุมชนหนองกระโดง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,659,000

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมรางวี คสล
.ทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay) 
แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเกาะหนองโบสถ 
(ชวงที่ 1) (ชุมชนในยาง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,350,000

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 19,051,900.00 27,755,800
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 19,151,900.00 27,855,800

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 23,115,300.00 29,273,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 23,115,300.00 29,273,400

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 754,632.00 769,648.00 749,558.00 883,700.00 0.25 % 885,900

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -11.25 % 35,500

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 0.00 0.00 11,533,000.00 1,259,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 16,111,900.00 16,725,000.00 21,302,400.00 1.06 % 21,528,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 2,593,600.00 2,691,900.00 3,360,000.00 0 % 3,360,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 180,000.00 185,500.00 166,000.00 210,000.00 -8.57 % 192,000

สํารองจาย 29,400.00 0.00 0.00 2,035,500.00 62.22 % 3,302,000

รายจายตามข้อผูกพัน 1,368,450.41 1,181,726.52 1,417,188.13 0.00 0 % 0

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่

0.00 0.00 0.00 420,000.00 11.57 % 468,600

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 188,300.00 38.29 % 260,400

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 213,700.00 12.4 % 240,200

เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 200,000.00 25 % 250,000

เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 173,520.00 127,000.00 -60.63 % 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

1,982,000.00 2,088,980.00 2,337,624.00 2,438,410.00 -0.46 % 2,427,300

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 136,260.00 136,260.00 136,260.00 136,300.00 0 % 136,300

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 171,468.00 1,903,107.00 1,472,710.00 2,660,842.00 -53.3 % 1,242,600

รวมงบกลาง 4,622,210.41 24,970,721.52 37,402,760.13 35,475,152.00 34,378,800
รวมงบกลาง 4,622,210.41 24,970,721.52 37,402,760.13 35,475,152.00 34,378,800
รวมงบกลาง 4,622,210.41 24,970,721.52 37,402,760.13 35,475,152.00 34,378,800

รวมแผนงานงบกลาง 4,622,210.41 24,970,721.52 37,402,760.13 35,475,152.00 34,378,800
รวมทุกแผนงาน 100,379,370.31 119,192,185.89 135,271,743.09 183,442,110.00 182,888,800
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอ แกลง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 182,888,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 28,174,400 บาท

งบบุคลากร รวม 18,900,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,427,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,133,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี /รองนายก
เทศมนตรี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 คํานวณจาก
รายได้ตามงบการเงินประจําป (งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับ) ของปงบประมาณที่แล้วมา (2561) ทั้งนี้ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 
201,372,043.25 บาท คงเหลือ 143,818,847.91 บาท
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายก
เทศมนตรี
/รองนายกเทศมนตรี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 คํานวณจาก
รายได้ตามงบการเงินประจําป (งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับ) ของปงบประมาณที่แล้วมา (2561) ทั้งนี้ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 
201,372,043.25 บาท คงเหลือ 143,818,847.91 บาท 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี /
รองนายกเทศมนตรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 คํานวณจาก
รายได้ตามงบการเงินประจําป (งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับ) ของปงบประมาณที่แล้วมา (2561) ทั้งนี้ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 
201,372,043.25 บาท คงเหลือ 143,818,847.91 บาท 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรี / 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 คํานวณจาก
รายได้ตามงบการเงินประจําป (งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับ)ของปงบประมาณที่แล้วมา (2561) ทั้งนี้ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 
201,372,043.25 บาท คงเหลือ 143,818,847.91 บาท 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,429,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ /รองประธาน
สภาฯ / 
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 คํานวณจาก
รายได้ตามงบการเงินประจําป (งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับ) ของปงบประมาณที่แล้วมา (2561) ทั้งนี้ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 
201,372,043.25 บาท คงเหลือ 143,818,847.91 บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 14,473,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 11,046,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 215,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานและ
เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติ
งาน
ด้านกฎหมายตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝายฯ ผู้อํานวยการกอง
วิชาการ
และแผนงาน หัวหน้าฝายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝายแผนงาน
และงบประมาณ ผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าฝาย
บริหารงานคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,641,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 161,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
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เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 7,710,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 632,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการดําเนินการเลือก
ตั้ง
ท้องถิ่น ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ และ
ค่าตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง
ขึ้น 
กรรมการต่าง ๆ และการประชุมต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 
ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร/พนักงาน
และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 4,578,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 326,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม 
เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง  เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ 
ค่าทาสีตีเส้นเนินชะลอความเร็ว ค่าใช้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบฯ 

ค่าเบี้ยประกัน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถราชการ ได้แก่ รถส่วนกลาง 
รถประจําตําแหน่ง และรถรับรอง ที่เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ได้มาโดยการซื้อ การรับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือ และ
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเพื่อใช้
ในการปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
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โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พระพรรษา

จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนาม
กีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา 
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
        ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
        ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจํา
ป
        ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 182 
ลําดับที่ 1

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        มาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
        ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
        ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจํา
ป
        ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 182 
ลําดับที่ 2
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โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคารลดโลกร้อน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคาร
ลดโลกร้อน ปฏิบัติงานในวันจันทร์-อาทิตย์ วันละ 8 ชั่วโมง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 192
ลําดับที่ 3

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 2 คน ปฏิบัติงานใน
วันจันทร์-อาทิตย์ วันละ 8 ชั่วโมง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 192
ลําดับที่ 1

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคาร
ห้องสมุด)

จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ
(อาคารห้องสมุด) ปฏิบัติงานในวันจันทร์-อาทิตย์ วันละ 8 ชั่วโมง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 192
ลําดับที่ 2
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โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
อัตรา 7,000 บาท/เดือน ปริมาณการถ่ายขั้นต่ํา 
20,000 แผ่น/เดือน แผ่นที่ 20,001 ขึ้นไป ค่าบริการ
แผ่นละ 0.30 บาท จํานวน 120,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 216
ลําดับที่ 9

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 250,000 บาท
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- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     
จํานวน  150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน, ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานกิจการ
ของเทศบาลฯ และให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม และท้องถิ่น โดยคํานวณตั้งจ่ายได้
ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปงบประมาณที่ล่วงมา 
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และ
เงินที่มีผู้อุทิศให้ วิธีคํานวณรายรับจากงบประมาณของ
ปที่ล่วงมาแล้ว (ป 2561)จํานวน 201,372,043.25 บาท หักด้วย
เงินอุดหนุนฯ ตามวรรคก่อน จํานวน 57,553,195.34 บาท 
คงเหลือ 143,818,847.91 บาท คิดไม่เกินร้อยละ1 เป็นเงิน 
1,438,188.48 บาท ปัดเศษเป็นเงิน 1,438,189 บาท 
แต่ขอตั้งเพียง 150,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการ                
จํานวน 100,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆในการเลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการอื่นๆซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์
และอัตรา ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
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การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ.ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่า
ธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุง
สมาคม พ.ศ.2555 ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล และพนักงาน/พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับคําสั่งให้
เดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 
ช่วงปดภาคการศึกษาหรือนอกเวลาราชการ เพื่อดําเนินการตาม
โครงการและกิจกรรมที่เทศบาลฯ กําหนด เช่น กิจกรรมด้านการ
พัฒนาเด็ก งานสํารวจและจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมอื่นที่เหมาะ
สม
ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        มาตรา 51(5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
    2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว30 
        ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
        นักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ และที่แก้ไข
        เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 182
ลําดับที่ 3
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษา
ดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของเทศบาล จํานวน 220 คน เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุน
        การจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่
ประชาชน 
        รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็ก
เล็ก 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
        และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2562) หน้าที่ 214
ลําดับที่ 4
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โครงการรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมการรับเสด็จ
พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสมพระเกียรติและประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่ารับรองในการประชุม
เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ค่าจัดเตรียมสถานที่ที่ใช้
ในการรับเสด็จฯ ค่ารับรองประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2562) หน้าที่ 213 
ลําดับที่ 1
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โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

จํานวน 820,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
/สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากร
การเลือกตั้ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบัตรเลือกตั้ง ค่าป้ายวันรับสมัคร/
วันอบรม/วันเลือกตั้ง ฯลฯ ค่าป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง 
ค่าป้ายกระดานนับคะแนนผลการเลือกตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง ค่าจ้างและอุปกรณ์เขียนป้ายคะแนน ค่าจัดพิมพ์บัตร
เลือกตั้ง/บัตรเลือกตั้งตัวอย่าง ฯลฯ รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าจัดพิมพ์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์/ทํา
สําเนา
ถ่ายเอกสาร หนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด คู่มือเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แบบพิมพ์
ต่างๆ 
ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงาน ค่าแบบพิมพ์รายงานใน
วันเลือกตั้ง ค่าเช่าเครื่องเสียง/เครื่องไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่า
ไปรษณีย์ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ของผู้อํานวยการการ
เลือกตั้ง
ประจําเทศบาลหรือคณะกรรมการเลือกตั้งประจําเทศบาล ค่าเช่า
เต็นท์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2562) หน้าที่ 216 
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โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติใน
ระดับพื้นที่

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ในระดับพื้นที่ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
และประชาชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มสําหรับ
ผู้เข้ารับการอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2562) หน้าที่ 217
 ลําดับที่ 12

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

จํานวน 570,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เช่น 
ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
        และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด 
        ที่ รย 51003.4/ว 4985 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2562) หน้าที่ 213
ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตาม
โครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้าของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตลอดจน
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่ากรอบรูปไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดอบรม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2562) หน้าที่ 213
ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถราง 
รถจักรยาน 3 ล้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โทรศัพท์ 
เครื่องปรับอากาศ อาคารสํานักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 1,364,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี 
สีจราจร ฯลฯ
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 119,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟล์มกรอง
แสง 
น๊อตและสกรู ฯลฯ 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ 
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจาร
บี 
น้ํามันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
    - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ 
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด-ปดแก๊ส และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,136,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานและในสถานที่ราชการ
ต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงานและในสถานที่
ราชการต่าง ๆ ฯลฯ 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง, ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์, 
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ 
ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GSMIS) ฯลฯ 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 166,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตและ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก 
ค่าขอใช้เลขหมาย ค่าเช่าเลขหมาย ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ 
รวมทั้งค่าบริการ FREE WI-FI และค่าใช้จ่ายที่เกียวข้อง ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 1,538,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,538,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1,288,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 1,288,000
 บาท
- เป็นไปตาม
    1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ 
เดือน ธันวาคม 2561และจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
    2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 
        ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อ
        จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 241 
ลําดับที่ 20
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล
ตามโครงการสํารวจความพึงพอใจประเมินผลในมิติความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2562) หน้าที่ 216 
ลําดับที่ 8

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,387,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,337,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เช่น ในการจัดทําแผนพัฒนา จัดทํางบ
ประมาณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 83,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 672,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเทศบาล เช่น 
ทําสติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ สปอร์ตงาน และกิจกรรมต่างๆ 
ค่าหนังสือที่ระลึก หนังสือวารสาร หนังสือจุลสาร เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติม 
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้างฯลฯ เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ 
และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก บริเวณ
หมู่อาคารสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน ประกอบด้วย อาคารธรณี 
อาคารธรณิน อาคารบ้านก๋งและอาคารบ้านย่า พื้นที่ 664 ตร.ม. 
ใช้วิธีฉีดพ่นและอัดน้ํายา อัตรา 3.35 บาท/ตร.ม./เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดีความของเทศบาล,
ค่ารังวัดที่ดิน,ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 12,000 บาท

1.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ  จํานวน  12,000
  บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลฯ 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอําเภอ 
และผู้แทนชุมชนต่าง ๆ
- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ 
ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัด
ทํา
แผนพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
พัฒนา
เทศบาลฯ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับ
อําเภอ 
และผู้แทนชุมชนต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณี
เกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมทั้ง 16 ชุมชน
ในเขตเทศบาลและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์,
แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
        ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16(1) การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
        และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2562) หน้าที่ 214 
ลําดับที่ 5
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โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมนา ตามโครงการ
อบรม
ความรู้ด้านกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ของคณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 100 คน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเอกสารประกอบ
การอบรม 
ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 217
ลําดับที่ 13

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท

  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องสําเนาดิจิตอล คอมพิวเตอร์  ปริ้นเตอร์ เครื่องส่งกระจาย
เสียง 
ลําโพง เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 549,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซอง
เอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย 
เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
        ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
        เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์
        ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
        ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
        ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจํา
ป
        ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ 
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด-ปดแก๊ส และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ 
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องส่งกระจายเสียง 
และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งานบริหารงานคลัง รวม 1,706,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,556,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 250,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จํานวน 140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือ
จ้าง ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการพิจารณาความเสีย
หาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เช่น ในการจัดทํารายงาน การรับจ่ายเงิน
ประจําป 
งบประมาณที่สิ้นสุด การสํารวจแผนที่ภาษี การปรับข้อมูล 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิ์เบิกตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ
ต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
การโอนเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
การโอนเงินฝากธนาคารให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
ส่วนราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าเบี้ยประกัน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดเทศบาล 1 
และอาคารห้องน้ํา 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ที่มีคําสั่งให้ไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชําระภาษี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์เชิญชวน
และส่งเสริมการชําะภาษี เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
(ป้ายไวนิล) ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําสปอร์ตเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2562) หน้าที่ 214 
ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:00 หน้า : 35/225



โครงการรณรงค์ประหยัดน้ํามัน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์
ประหยัดน้ํามันของบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 35
 คน
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก
อบรม 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2562) หน้าที่ 215 
ลําดับที่ 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง เช่น ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถราง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 566,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซอง
เอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย 
เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
        ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
        เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์
        ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
        ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
        ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจํา
ป
        ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผลหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง 
เช่น ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ รถราง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 4,246,100 บาท

งบบุคลากร รวม 4,246,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,246,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 585,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษของ
พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานและ
เงินที่ปรับเพิ่ม ตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 836,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,581,400 บาท

- เพื่อจ่ายให้ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 236,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,929,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,504,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 76,000 บาท

- ค่าปวยการ อปพร.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
(1) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
ที่ได้รับคําสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น
แห่งนั้น
(2) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่น
ที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่น
แห่งนั้น
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.3/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
พ.ศ.2560 
    2. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
    3. ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 617,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม 
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรงงานทําของต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง อป
พร. 
และผู้ที่มีคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:00 หน้า : 42/225



โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงที่
ได้รับความเดือดร้อน เช่น การซ่อมแซมหรือการก่อสร้าง
สิ่งสาธารณประโยชน์ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน หรือ
การจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน, ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, 
ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ, ด้านการให้ความช่วยหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
    2. ระเบียบอื่นๆ หรือหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 186 
ลําดับที่ 6 
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โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วง
เทศกาลต่างๆ

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าติดตั้งไฟส่องสว่างภายในเต็นท์และบริเวณตั้งจุดสกัดจุดตรวจ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอารหาร
ว่าง
และเครื่องดื่มสําหรับเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 185 
ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โดยรอบ อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน และเทศบาลตําบล
เมืองแกลง
สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ตํารวจ พนักงานเทศบาล
ตําบล
เมืองแกลง และหน่วยงานอื่นๆ จํานวน 100 คน เช่น ค่ายป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลาง
วันและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ้อม
แผนฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550 
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 23 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
        และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 185
 ลําดับที่ 3 
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โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพ อป
พร. จํานวน 40 คน
ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม ค่าจัดป้ายโครงการฯ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก 
ค่าห้องประชุมพร้อมเครื่องเสียง ค่าเช่าสนาม ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ของยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 185 
ลําดับที่ 2 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ 
วิทยุสื่อสาร เครื่องรับสัญญาณวิทยุ โทรศัพท์ รถดับเพลิง ร
ถบรรทุกน้ํา รถยนต์ เครื่องสูบน้ํา พญานาค เครื่องหาบหาม 
เครื่องอัดอากาศ เครื่องโซ่เลื่อยยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 614,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร

ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย 
เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
        ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
        เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์
        ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
        ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
        อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
        ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เครื่องแบบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 152,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานอาคารป้องกันฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 38,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงานอาคารงานป้องกันฯ 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้
จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ 
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมแซมกลางเช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ํา รถดับเพลิง 
รถจักรยานยนต์ พญานาค เครื่องหาบหาม
เครื่องอัดอากาศ เครื่องโซ่เลื่อยยนต์ เครื่องสูบน้ํา และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ 2563 เพื่อจ่ายเป็น
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ของศูนย์ฯ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ของศูนย์ฯ ค่าจ้าเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ จ้างทําความสะอาดศูนย์ฯ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ค่าวัสดุเครื่องบริโภค เช่น ค่าน้ําดื่ม ชา กาแฟ น้ําตาล คอฟฟเมต 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือองค์การบริหารส่วน
ตําบล
ทางเกวียน ที่ รย 71901/ว 207 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 186 
ลําดับที่ 7  จะดําเนินการเบิกจ่ายเมื่อหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,259,400 บาท

งบบุคลากร รวม 5,708,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,708,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,282,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษกรณี
เงินเดือนเต็มขั้นของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา และกองการศึกษา พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท.0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประกอบกับตามนัยประกาศ 
ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา 
และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก.ท.จ.ระยอง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนจํานวนที่
ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 จํานวน 
4 อัตรา และหนังสือศาลากลางจังหวัดระยอง ที่ รย.0037.2/ว
 2485 
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ช่วย จํานวน 4 อัตรา หนังสืออําเภอแกลง ที่ รย
.0023.7/240 
ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ช่วย จํานวน 1 อัตรา และหนังสืออําเภอแกลงที่ 
รย 0023.7/0527 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง การจัดสรร
อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 7 อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา 
และหัวหน้าฝายฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 218,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประกอบกับตามนัยประกาศ 
ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา 
และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก.ท.จ.ระยอง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนจํานวนที่ปรับ
เพิ่ม 
สําหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 จํานวน 4
 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และหนังสือศาลากลางจังหวัดระยอง 
ที่ รย.0037.2/ว 2485 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรร
อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 4 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และหนังสืออําเภอแกลง ที่ รย.0023.7/240 
ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ช่วย จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,925,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและ
ค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 88,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เงินอื่นๆ จํานวน 134,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท.0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประกอบกับตามนัยประกาศ 
ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา 
และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก.ท.จ.ระยอง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนจํานวนที่ปรับ
เพิ่ม 
สําหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 จํานวน 4
 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และหนังสือศาลากลางจังหวัดระยอง 
ที่ รย.0037.2/ว 2485 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรร
อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 4 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และหนังสืออําเภอแกลง ที่ รย.0023.7/240 
ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ช่วยจํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 500,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง มิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม 
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 
และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับ นักศึกษา นักเรียน ผู้ยากจน 
และผู้ด้อยโอกาส ที่พิจารณาให้เป็นผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา
และความช่วยเหลือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
        ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน 
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
    2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา 
        ศาสนาและการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
จัดการ
        การหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็ก
เล็ก มาตรา 50(7) 
        ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
        ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
        เพิ่มเติม มาตรา 16(31) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของ
        ประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 187
ลําดับที่ 2
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น
เตอร์ 
และทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 89,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซอง
เอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย 
เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 41,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
        ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
        เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์
        ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
        ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
        ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจํา
ป
        ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

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

คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น รถยนต์  และครุภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําป
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 22,259,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 9,425,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน ที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ จํานวน 3 ราย ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้รับ
การประเมิน ดังนี้ วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ อัตราคนละ 1,000
 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู
และค่าจ้างประจํา)

ค่าใช้สอย รวม 2,706,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลง
ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิด
ชอบ
ของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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โครงการจ้างเหมาบุคลากรสอนภาษาจีนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจัดหาบุคลากรมาสอนหรือจัดทําสื่อการเรียนการสอนภาษา
จีน 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562
 - กันยายน 2563 
ณ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80
 พระพรรษา
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศง 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา 
        ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
จัดการ
        หรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
        ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
        เพิ่มเติม มาตรา 16(9) การจัดการศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 173 
ลําดับที่ 9 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าครูแกนนํา 
โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท  
ค่าเจ้าหน้าที่ อปท. ๆ ละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,266,500 บาท

- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จํานวนเงิน  1,084,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว2598 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 169 
ลําดับที่ 2.8  

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จํานวน  20,000
  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอยู่เมือง
แกลง 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว2598 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 167 
ลําดับที่ 2.1 

- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  จํานวน  16,800  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber LIne : ADSL และ 
ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว2598 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 167 
ลําดับที่ 2.2 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน  จํานวน  100,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้กับ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว2598 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
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เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 168 
ลําดับที่ 2.4 

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  จํานวน  50,000
  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว2598 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 168 
ลําดับที่ 2.5 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัด อปท. 
จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู 
จํานวน 5 คนๆละ 3,000 บาท ของโรงเรียนสังกัด อปท. 
ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว2598 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 168 
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ลําดับที่ 2.3 

-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
จํานวน  15,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา
ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว2598 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 169 
ลําดับที่ 2.9 

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จํานวน  487,300  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
และการบริหารงานทั่วไป ระดับอนุบาล คนละ  850 บาท/ภาค
เรียน 
และระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว2598 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 171 
ลําดับที่ 3.5 
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-ค่าหนังสือเรียน  จํานวน  116,432  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล คนละ 200 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 1 คนละ 625 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 2 คนละ 619 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 3 คนละ  622 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 4 คนละ 673 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 5 คนละ 806 บาท/ป 
และระดับประถมศึกษาปที่ 6 คนละ 818 บาท/ป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว2598 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 170 
ลําดับที่ 3.2 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน  79,470  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล 
คนละ 100 บาท/ภาคเรียน และระดับประถมศึกษา 
คนละ 195 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว2598 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 171 
ลําดับที่ 3.4 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน  89,280  บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาล คนละ 300
 บาท/ป 
และระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ป ของโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว2598 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 170
 ลําดับที่ 3.1 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จํานวน  123,180  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักเรียน 
ระดับอนุบาล คนละ 215 บาท/ภาคเรียน 
และระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว2598 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 171 
ลําดับที่ 3.3 

- ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษา
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะและความ
เป็นครู
ตามความถนัดและความสนใจจํานวน 7 คน คนละ 10,000
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 บาท/ป 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 170 
ลําดับที่ 2.13 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยาน
พาหนะ 
โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 6,715,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซอง
เอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ ให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 6,505,500 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุ เครื่องอุปโภคบริโภค 
    1.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตเทศบาล คนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน แยกเป็น  
1. โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ตามหนังสือโรงเรียนวัดพลงช้าง
เผือก 
ที่ ศธ 04126.087/182 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 
2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามหนังสือโรงเรียน
วัดสารนารถธรรมาราม ที่ ศธ 04126.095/167 
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2562
3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
ที่ ศธ 04126.090/086 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
และ 
4.โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2
/ว2598 
อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 172
 ลําดับที่ 4 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม จอบ เสียม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวย กระบอก
ตวง ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น จอบหมุน เคียว ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์
ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  
ฟล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง 
อัด ขยาย ฯลฯ ซึ่งใช้ในการประชาสัมพันธ์ของ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ลูกฟุตบอล เสาตาข่ายกีฬา และวัสดุ
กีฬา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ  
สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 338,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 188,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้บุนวม จํานวน 79,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน 100 ตัว ราคาตัวละ 790
 บาท รวมเป็นเงิน 79,000 บาท
- เป็นไปตาม
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     2. จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 253 
ลําดับที่ 52
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โต๊ะหน้าขาว จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะหน้าขาว เป็นโต๊ะพับเอนกประสงค์ 
หน้าโฟเมก้าขาว ขาเป็นเหล็ก ชุบโครเมี่ยม พับได้ 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. x ยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. x 
สูงไม่น้อยกว่า 72 ซม. จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 2,400 บาท
รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
- เป็นไปตาม
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     2. จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 252 
ลําดับที่ 47

พัดลมโคจร จํานวน 85,800 บาท

- เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จํานวน 44
 ตัว ราคาตัวละ 1,950 บาท รวมเป็นเงิน 85,800 บาท
- เป็นไปตาม
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     2. จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 253 
ลําดับที่ 50
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว2598 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 169 
ลําดับที่ 2.10 
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,496,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,496,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 12,496,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตเทศบาล อัตรามื้อละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน แยกเป็น 
1. โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ตามหนังสือโรงเรียน
วัดพลงช้างเผือก ที่ ศธ 04126.087/182 ลงวันที่ 11
 มิถุนายน 2562 
2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามหนังสือโรงเรียน
วัดสารนารถธรรมาราม ที่ ศธ 04126.095/167 ลงวันที่ 29
 มิถุนายน 2562
3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
ที่ ศธ 04126.090/086 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
และ
 4.โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว2598 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 174 
ลําดับที่ 10 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 9,565,900 บาท

งบบุคลากร รวม 9,395,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,395,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,150,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานและ
เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 102,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
และพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินตอบแทนพิเศษกรณี
ค่าจ้างเต็มขั้นพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,362,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทํางานต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:00 หน้า : 79/225



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ต่างๆ 
โต๊ะ เก้าอี้สํานักงาน และทรัพย์สินต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซอง
เอกสาร 
ตลับผงหมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,576,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,576,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 652,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 114,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสําหรับสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียน
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอก
หญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 193
ลําดับที่ 1 

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:00 หน้า : 82/225



ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 69,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ ฯลฯ ได้แก่ 
   1.)อาคารตลาดสด ตามสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ ที่ 3-รย
-1/2550 
จํานวน 27,000 บาท
   2.)อาคารตลาดสดและอาคารห้องน้ํา ตามสัญญาเช่าอาคารราช
พัสดุ 
ที่ 3-รย-22/2551 จํานวน 17,645 บาท
   3.)ที่ดินตลาดสด ตามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ที่ 4-รย
-19/2550 
จํานวน 23,630 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมภาษีโรงเรือน อาคารตลาดสด
ตามสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุที่ 3-รย-1/2550 ซึ่งเป็นอาคาร
ตลาดสด 
และสัญญาที่ 3-รย-22/2551 เป็นอาคารตลาดสดและอาคารห้อง
น้ํา 
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตลาดและโรงฆ่าสัตว์ 

ค่าเบี้ยประกัน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการตลาดสีเขียว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการที่จําหน่ายสินค้าในตลาดสีเขียว เช่น ค่าจัดตกแต่ง
สถานที่
โครงการ (หลอดไฟ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง และป้าย
อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ) ค่าชุดอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองสาร
เคมี
ในพืชผัก ผลไม้ และคัดกรองสารเคมีในเลือด ค่าจัดทําเอกสารให้
ความรู้
ประชาสัมพันธ์เรื่องอาหารการปลูกผักแนวเกษตรอินทรีย์เพื่อแจก
ผู้มาจําหน่ายและจับจ่ายซื้อของในตลาดสีเขียว และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 194 
ลําดับที่ 7 
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โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและ
ประชาชน
ทั่วไป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ในการกําจัดลูกน้ํายุงลาย เช่น 
ทรายอะเบท สารเคมีกําจัดยุง (สําหรับพ่นหมอกควัน) ค่าตอบ
แทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการปฏิบัติงานสารเคมีกําจัด
ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 195 
ลําดับที่ 8 

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับ
ชั้น
มัธยมศึกษา จํานวน 50 คน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์
เอกสารประชาสัมพันธ์ ชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 195 
ลําดับที่ 11 
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โครงการร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่นัก
เรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลและครูผู้ดูแล จํานวน 100 คน เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุ
ในการจัดอบรม ค่าเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 194 
ลําดับที่ 6 

โครงการอนุรักษ์แม่น้ําประแสร์ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป
และ
นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 193 
ลําดับที่ 2 
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โครงการอบรมการจัดการน้ําเสียชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 80 คน เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ใน
การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 196 
ลําดับที่ 12 

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการร้าน
อาหาร
และผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหารในเขตเทศบาลตําบลเมือง
แกลง จํานวน
100 คน เช่น ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดอบรม 
ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (SI-2) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 203 
ลําดับที่ 36 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น โรงฆ่าสัตว์ ตลาดเทศบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 521,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตั๋วฆ่าสุกร สติ๊กเกอร์ใบอนุญาต กระดาษ 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มีด แก้วน้ํา ถังน้ํา ถุงดํา ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง น้ํายาล้างห้องน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 115,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กากน้ําตาล หัวเชื้ออีเอ็ม และ
สําลี เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน เพื่อรณรงค์ให้สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน 
วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 193 
ลําดับที่ 1

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ตะแกรง หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารโรงฆ่าสัตว์,ตลาดเทศบาล 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของโรงฆ่าสัตว์, ตลาดเทศบาล
งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 1,505,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,155,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 214,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 204,000 บาท

เงินตอบแทนปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าตอบแทนสําหรับ
แพทย์
พยาบาลหรือพนักงาน และลูกจ้างอื่นที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าปวยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 
และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงจํานวน 2 คน คนละ 6,000 บาท ต่อเดือน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 805,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
สุขภาพ 
เช่น งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ LTC เป็นผู้ช่วยเหลือ
ในการทํางานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ประสานงาน
ร่วมกับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) 
งานคัดกรองสุขภาพประชาชน งานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 
งานส่งเสริมสุขภาพ ฟนฟูสมรรถภาพร่างกาย จัดทํารายงาน 
ตามโปรแกรม COCR9 และ JHCIS หรือระบบอื่นที่มีลักษณะ
เดียวกันของฐานข้อมูล จัดทําผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการที่มีต่อศูนย์บริการสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ
วัยรุ่น 
และงานมอบหมายอื่นๆ ภายใต้โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 202 
ลําดับที่ 34
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง 
และลูกจ้างและผู้ที่มีคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพแกกนนําสุขภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 80 คน 
เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แแก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ศาสนา 
และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับ
สนุน
การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และ
การรักษาพยาบาล
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไมยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 203/1 
ลําดับที่ 37

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 94/225



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้ยา เก้าอี้สํานักงาน 
อาคารศูนย์บริการ และทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 66,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น  มีด จาน แก้วน้ํา ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง น้ํายาล้างห้องน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ  ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  หิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กุญแจปากตาย กระจกมองข้าง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถจักรยานยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย  
หัวเทียน 
  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน จารบี น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด คีมต่างๆ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สําลี เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ทิงเจอร์
ไอโอดีน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ                                                                   
                             

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในศูนย์บริการสาธารณสุข 
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้
จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุง
รักษาสาย 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ 
ค่าบริการระบบ SMS และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง
ได้แก่ เครื่องพ่นหมอกควันยุงลาย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนแกลงแก้วกล้า

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม 
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 201 
ลําดับที่ 28
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนดอนมะกอก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 198 
ลําดับที่ 19
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนในยาง

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 198 
ลําดับที่ 18
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนพลงช้างเผือก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 198 
ลําดับที่ 20

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 106/225



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนโพธิ์เงิน

จํานวน 20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 107/225



เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 197 
ลําดับที่ 16

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 108/225



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนโพธิ์ทอง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 199 
ลําดับที่ 23

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 109/225



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนมาบใหญ่

จํานวน 20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 110/225



เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 200 
ลําดับที่ 24

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 111/225



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนสารนารถ

จํานวน 20,000 บาท
วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 112/225



เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 199 
ลําดับที่ 21

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 113/225



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนสุนทรโวหาร

จํานวน 20,000 บาท
วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 114/225



เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 200 
ลําดับที่ 25

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 115/225



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองกระโดง

จํานวน 20,000 บาท
วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 116/225



เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 200 
ลําดับที่ 26

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 117/225



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองควายเขาหัก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 201 
ลําดับที่ 29

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 118/225



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแตงโม

จํานวน 20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 119/225



เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 202 
ลําดับที่ 30

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 120/225



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแหวน

จํานวน 20,000 บาท
วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 121/225



เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 199 
ลําดับที่ 22
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร (วังหว้า)

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 197 
ลําดับที่ 17
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมท่าตะเคียน

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 197 
ลําดับที่ 15
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมยาง

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
เอกสารประชาสัมพันธ์ เกลือที่มีไอโอดีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์/ใบความรู้ ฟลูออไรด์สําหรับเด็ก 
ชุดแปรงสีฟันสําหรับเด็ก ยาสีฟันสําหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสาร
ประชาสัมพันธ์/อุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
4. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 201 
ลําดับที่ 27
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,859,000 บาท

งบบุคลากร รวม 5,762,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,762,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,966,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานและ
เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล 
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 551,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินตอบแทนพิเศษกรณี
ค่าจ้างเต็มขั้น พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,848,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 219,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง
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งบดําเนินงาน รวม 96,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและ
ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นที่ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําป
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

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

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซอง
เอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้
จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ 
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,187,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 835,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 62,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่า
บริการ 
ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกติดตั้งเครน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 773,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซอง
เอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย 
เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ 
ใช้กับ
รถบรรทุกติดตั้งเครน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุอื่น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงสวะ 
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด-ปดแก๊ส และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 2,352,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือ
ค่าซ่อมแซมกลาง เช่น รถกระเช้า และครุภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,302,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบุญมี (ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

จํานวน 49,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบุญมี
1. แผนกแรงต่ําภายนอก 02.1 โดย
    - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 3 ต้น
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 110
 เมตร 
      จํานวน 2 เส้น
    - สายยึดโยง จํานวน 1 ชุด
    - ล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
2. แผนกไฟสาธารณะ 02.2 
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 310
 เมตร 
      จํานวน 1 เส้น 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5310.18/กล.1094 
ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562 เรื่อง การขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
    2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 51(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16(4) กําหนดภารกิจในการสาธารณูปโภค และการก่อ
สร้างอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 125
ลําดับที่ 39
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ 
ซอย 2 กับ ซอย 4 (เส้นที่ 2) (ชุมชนมาบใหญ่)

จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยแยก
ระหว่าง
ถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับ ซอย 4 (เส้นที่ 2)
1. แผนกแรงต่ําภายนอก 02.1 โดย
    - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 4 ต้น
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 88
 เมตร 
จํานวน 2 เส้น
    - เทคอนกรีตหุ้มโคนเสา จํานวน 2 ชุด
    - ล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
2. แผนกไฟสาธารณะ 02.2 
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 88
 เมตร
จํานวน 1 เส้น 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5310.18/กล.1087 
ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562 เรื่อง การขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
    2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 51(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16(4) กําหนดภารกิจในการสาธารณูปโภค และการก่อ
สร้างอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 124 
ลําดับที่ 36
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ 
ซอย 2 กับ ซอย 4 (เส้นที่ 3) (ชุมชนมาบใหญ่)

จํานวน 63,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยแยก
ระหว่าง
ถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับ ซอย 4 (เส้นที่ 3)
1. แผนกแรงต่ําภายนอก 02.1 โดย
    - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 6 ต้น
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 120
 เมตร 
จํานวน 2 เส้น
    - เทคอนกรีตหุ้มโคนเสา จํานวน 3 ชุด 
    - ล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
2. แผนกไฟสาธารณะ 02.2 
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 104
 เมตร 
จํานวน 1 เส้น 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5310.18/กล.1061 
ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562 เรื่อง การขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
    2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 51(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 16(4) กําหนดภารกิจในการสาธารณูปโภค และการก่อ
สร้างอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 124 
ลําดับที่ 37
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยโรงเลื่อยบ้านเฮียตุ้น จรด
คลอง (ชุมชนดอนมะกอก)

จํานวน 162,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยโรงเลื่อย 
บ้านเฮียตุ้น จรดคลอง
1. แผนกแรงต่ําภายนอก 02.1 โดย
    - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 8 ต้น
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 464
 เมตร 
จํานวน 2 เส้น
    - สายยึดโยง จํานวน 8 ชุด
    - ล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
2. แผนกไฟสาธารณะ 02.2 
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 504
 เมตร 
จํานวน 1 เส้น 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5310.18/กล.1095 
ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562 เรื่อง การขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
    2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 51(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16(4) กําหนดภารกิจในการสาธารณูปโภค และการก่อ
สร้างอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 123 
ลําดับที่ 35
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน 2 แหลม ต่อจากของเดิม 
(ชุมชนในยาง)

จํานวน 78,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ 2 แหลม 
ต่อจากของเดิม
1. แผนกแรงต่ําภายนอก 02.1 โดย
    - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 7 ต้น
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 210
 เมตร 
จํานวน 2 เส้น
    - สายยึดโยง จํานวน 3 ชุด
    - ล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
2. แผนกไฟสาธารณะ 02.2 
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 210
 เมตร 
จํานวน 1 เส้น 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5310.18/กล.1089 
ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562 เรื่อง การขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
    2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 51(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16(4) กําหนดภารกิจในการสาธารณูปโภค และการก่อ
สร้างอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 125 
ลําดับที่ 41
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนมาบใหญ่  ซอย 4 (ชุมชน
มาบใหญ่)

จํานวน 26,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนมาบใหญ่ 
ซอย 4 
1. แผนกแรงต่ําภายนอก 02.1 โดย
    - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 1 ต้น
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 35
 เมตร 
จํานวน 2 เส้น
    - เทคอนกรีตหุ้มโคนเสา จํานวน 1 ชุด
    - ล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
2. แผนกไฟสาธารณะ 02.2 
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 135
 เมตร 
จํานวน 1 เส้น 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5310.18/กล.1093 
ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562 เรื่อง การขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
    2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 51(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 16(4) กําหนดภารกิจในการสาธารณูปโภค และการก่อ
สร้างอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 124 
ลําดับที่ 38
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนแหลมยาง ซอย 5 (ชุมชน
แหลมยาง)

จํานวน 114,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนแหลมยาง 
ซอย 5 
1. แผนกแรงต่ําภายนอก 02.1 โดย
    - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 10 ต้น
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 320
 เมตร 
จํานวน 2 เส้น
    - สายยึดโยง จํานวน 2 ชุด
    - ล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
2. แผนกไฟสาธารณะ 02.2 
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 610
 เมตร 
จํานวน 1 เส้น 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5310.18/กล.1090 
ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562 เรื่อง การขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
    2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 51(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16(4) กําหนดภารกิจในการสาธารณูปโภค และการก่อ
สร้างอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 123 
ลําดับที่ 33
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนแหลมยาง ซอย 7 (ชุมชน
แหลมยาง)

จํานวน 46,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนแหลม
ยาง ซอย 7
1. แผนกแรงต่ําภายนอก 02.1 โดย
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 140
 เมตร 
จํานวน 2 เส้น
    - สายยึดโยง จํานวน 1 ชุด
    - ล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
2. แผนกไฟสาธารณะ 02.2 
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 570
 เมตร 
จํานวน 1 เส้น
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5310.18/กล.1088 
ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562 เรื่อง การขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
    2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 51(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 16(4) กําหนดภารกิจในการสาธารณูปโภค และการก่อ
สร้างอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 123 
ลําดับที่ 34
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหัวสะพานยาวไปถึงบ้าน
ลุงออ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

จํานวน 112,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหัวสะพาน
ยาวไปถึงบ้านลุงออ
1. แผนกแรงต่ําภายนอก 02.1 โดย
    - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 11 ต้น
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 390
 เมตร 
จํานวน 2 เส้น
    - สายยึดโยง จํานวน 2 ชุด
    - ล่อฟ้าแรงต่ํา จํานวน 1 ชุด
2. แผนกไฟสาธารณะ 02.2 
    - พาดสาย หุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 390
 เมตร 
จํานวน 1 เส้น 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5310.18/กล.1092 
ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562 เรื่อง การขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
    2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 51(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 16(4) กําหนดภารกิจในการสาธารณูปโภค และการก่อ
สร้างอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 125 
ลําดับที่ 40

โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนแหลม
ยาง, ชุมชนมาบใหญ่, ชุมชนดอนมะกอก, ชุมชนแหลมท่าตะเคียน, 
ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า), ชุมชนหนองควายเขาหัก, 
ชุมชนโพธิ์เงิน, ชุมชนสุนทรโวหาร)

จํานวน 1,603,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งดวงโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
80 วัตต์ พร้อมแขนโคมยาวไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร พร้อมขาจับ
ชนิดปรับโยกได้ 
- พร้อมติดตั้งดวงโคมใหม่ บริเวณ
    1. ถนน 2 แหลม ต่อจากของเดิม จํานวน 7 โคม
    2. ซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับ ซอย 4 (เส้น
ที่ 3) 
จํานวน 6 โคม
    3. ซอยโรงเลื่อยเฮียตุ้น จรดคลอง จํานวน 8 โคม
    4. ซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับซอย 4 (เส้น
ที่ 2) 
จํานวน 4 โคม    
    5. ซอยบุญมี จํานวน 10 โคม
    6. ถนนมาบใหญ่ ซอย 4 จํานวน 3 โคม
    7. หัวสะพานยาวไปถึงบ้านลุงออ จํานวน 10 โคม
    8. ถนนแหลมยาง ซอย 7 จํานวน 13 โคม
    9. ถนนแหลมยาง ซอย 5 จํานวน 10 โคม
- พร้อมติดตั้งดวงโคมใหม่/รื้อถอนโคมเก่า บริเวณ
    1. ถนนแหลมยาง จํานวน 60 โคม
    2. ถนนสุนทรภู่ 4 จํานวน 36 โคม
    3. ถนนท่ายายบุญ - บนเนิน, ซอยบ้านนา 1 และซอยบ้าน
นา 3 
จํานวน 40 โคม
    4. ถนนเทศบาล 3 ซอย 6 (โรงเรียนอนุบาลหลานรักถึง
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา) จํานวน 22 โคม รวมทั้งสิ้น 229 โคม 
ราคาโคมละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,603,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 51(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 126
ลําดับที่ 41
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งานสวนสาธารณะ รวม 4,250,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,150,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 3,131,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ 

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 147/225



โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่
ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 3 แห่ง

จํานวน 663,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาต้นไม้และ
หญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 3
 แห่ง 
พื้นที่ประมาณ 13,164 ตร.ม. บริเวณ เกาะกลางถนนถนน
สุขุมวิท 
ช่วงหน้าร้านเจียวโภชนาถึงร้านวิชาญยานยนต์ , เกาะกลางถนน
ถนนหนองกันเกรา ช่วงหน้าร้านเพชรพาณิชย์ถึงแยกหมอ
เปลี่ยน , 
เกาะกลางถนนถนนสุขุมวิท (หน้าโลตัส) ถึงสถานีบริการน้ํามันเอส
โซ่ , 
บริเวณถนนบ้านบึง-แกลง (แยกหมอเปลี่ยน) และบริเวณทางเท้า
ถนนสุขุมวิท ทั้ง 2 ฝัง ตั้งแต่หน้าร้านวิชาญยนต์ไปถึงสะพาน
ดํา และอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 208 
ลําดับที่ 14

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ (สวนสุขภาพและสวน
หย่อมรวม 9 แห่ง)

จํานวน 709,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ (สวนสุขภาพ
และ
สวนหย่อม รวม 9 แห่ง) พื้นที่ประมาณ 13,106.5 ตร.ม. บริเวณ
สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ (ในยาง), ท้ายถนนเทศบาล 3, 
หน้าหน่วยมาลาเลียแกลง, ลานน้ําพุ แยกถนนบ้านบึง-แกลง, 
สวนหย่อมข้างลานน้ําพุ, สวนหย่อมวงเวียนใน, เกาะกลางหัวถนน
สุนทรโวหาร ข้างร้านแว่นท๊อปเจริญ, เกาะกลางหัวถนนเข้า
ตลาดภิบาลพัฒนาข้างธนาคารไทยพาณิชย์, และเกาะกลางวง
เวียนใน
ตลาดภิบาลพัฒนา และอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 207 
ลําดับที่ 8
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โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลางรวม 1 แห่ง และสวน
หย่อมริมทางถนนสายต่างๆ รวม 6 แห่ง

จํานวน 351,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลางถนน และ
สวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ พื้นที่ประมาณ 7,084 ตร.ม. 
บริเวณเกาะกลางถนนแกลงกล้าหาญ, สวนหย่อมริมทางถนน
สุนทรภู่ 
(หน้าร้านเกี๊ยวปลา), สวนหย่อมริมทางถนนสุนทรภู่ 
(ถัดร้านเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไป), สวนหย่อมรอบศาลาประชาคม
อําเภอแกลงหลังเก่า, สวนหย่อมรอบห้องสมุดสมเด็จพระเทพฯ, 
สวนหย่อมข้างกําแพงรั้วโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร", 
สวนหย่อมหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง และ
อื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 208 
ลําดับที่ 15

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 
พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ

จํานวน 888,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 
80 พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ พื้นที่
ประมาณ 
42,530 ตร.ม. บริเวณบาทวิถีทางเท้า 2 ข้างทางถนนแกลงกล้า
หาญ, 
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา  และอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 207 
ลําดับที่ 9

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน จํานวน 208,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลก
ร้อน 
พื้นที่ประมาณ 4,680 ตร.ม. 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 207
ลําดับที่ 10
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการสวนสมุนไพร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมให้แก่ 
บุคลากรเทศบาลตําบลเมืองแกลง ข้าราชการท้องถิ่น ครู นัก
เรียน 
อสม. แและประชาชน เช่น จัดกิจกรรมอบรม ประชุมชี้แจง 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าพันธุ์ไม้ วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 208
ลําดับที่ 13
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรม เช่น 
จัดกิจกรรมอบรม ประชุมชี้แจง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น และศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 207 
ลําดับที่ 11

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน             
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถบรรทุกติด
เครน 
รถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ เครื่องตัดแต่ง
พุ่มไม้ เครื่องโซ่ยนต์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 971,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มีด ถาด ถัง กระติกน้ําแข็ง เตาฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน  จอบ เสียม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย 
เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 316,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ ใช้กับรถบรรทุกอเนกประสงค์ 
รถบรรทุกติดเครน รถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า
แบบเข็น เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ 
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่องโซ่ยนต์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เคียว จอบหมุน อวน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช 
เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น  ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อม
กลาง 
เช่น รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถบรรทุกติดเครน รถยนต์กระบะ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพาย 
เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่องโซ่ยนต์ 
และครุภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 154/225



งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 15,781,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,581,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 648,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 648,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 7,633,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 250,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าจ้างเหมาเอกชนลอกท่อ ค่าจ้างเหมาดูดน้ํา และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง 
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โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอกดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะ
ทําความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม

จํานวน 3,564,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายบุคคลภายนอกดําเนินการกิจกรรม
คัดแยกขยะทําความสะอาด และพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจําภาค
ตะวันออก และศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอยเทศบาลตําบลเมือง
แกลง
โดยวิธีตกลงราคา เพื่อจ้างบุคคลภายนอกคัดแยกขยะรีไซเคิล 
ทําความสะอาดโรงรถ หมักน้ําจุลินทรีย์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 206 
ลําดับที่ 5

โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด จํานวน 4 เส้น รวมซอย จํานวน 1,110,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดถนนและทาง
เท้า  
จํานวน 4 เส้น รวมซอย 
มีถนนหนองกันเกรา, ถนนบ้านบึง-แกลง, ถนนมาบใหญ่ รวม
ซอย ,
ถนนศาลาตาผ่องรวมซอย ,ถนนมาบใหญ่ ซอย 5 (นพเก้า),
ซอย 7 (หนองแตงโม) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 204 
ลําดับที่ 2
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โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน 11 เส้น รวมซอย จํานวน 1,778,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดถนนและทาง
เท้า 
จํานวน 11 เส้น รวมซอย  ทําความสะอาดถนนและทางเท้า มี 
1.ถนนสุขุมวิท 
2.ถนนสุนทรโวหาร 
3.ถนนเทศบาล 1 
4.ถนนเทศบาล 2 
5.ถนนเทศบาล 3 
6.ถนนสุนทรภู่ 
7.ถนนพลงช้างเผือก 
8.ถนนสุนทรภู่ซอย 5 และซอย 7 
9.ถนนพลงช้างเผือกซอย 2 และซอย 4
10.ถนนแหลมยาง 
11.ถนนโพธิ์ทอง 
12.ถนนสุนทรภู่ ซอย 4 
13.ถนนพลงช้างเผือก ซอย 1 เชื่อมต่อซอย 3 
14.ซอยสตาภิรมย์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 205 
ลําดับที่ 3
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการคัดเแยกขยะและลดปริมาณขยะ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมคัดขยะและ
ลดปริมาณขยะในโรงเรียน,กิจกรรมคัดแยกขยะและลดปริมาณ
ขยะ
ในชุมชน,กิจกรรมคัดแยกขยะและลดขยะในวัด,กิจกรรมผ้าปา
ขยะ,
กิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปยกครัวเรือน และกิจกรรม
อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรม
คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ ให้กับโรงเรียนต่างๆ ค่าอาหาร
ว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิลเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 204
ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 850,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถแทรคเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควันยุง
ลาย 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตักหน้าขุดหลัง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 4,040,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษต่อเนื่อง  ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มีด จาน แก้วน้ํา ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง น้ํายาล้างห้องน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  หิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กุญแจปากตาย กระจกมองข้าง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถบรรทุก น้ํามัน
เบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย 
หัวเทียนฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กากน้ําตาล หัวเชื้ออีเอ็ม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เคียว อวน  ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย แกลบ หน้ากากป้องกันสารพิษ ผ้าใบ
หรือ
พลาสติก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 161/225



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือยาง รองเท้า เครื่อง
แบบ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ํา ตะแกรง หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารผลิตพลังงานและศูนย์ควบคุม
คุณภาพมูลฝอย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในอาคารผลิตพลังงาน 
งบลงทุน รวม 3,200,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,200,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จํานวน 2,400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6
 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน ราคาคัน
ละ 2,400,000 บาท
- เป็นไปตาม
    1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ 
เดือน ธันวาคม 2561 และจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
    2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 260 
ลําดับที่ 14
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
ได้แก่ รถแบ็คโฮร์ แทรคเตอร์ รถตักหน้าขุดหลัง 
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์บรรทุกน้ํา รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,716,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,716,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,716,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 544,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,172,100 บาท

- เพื่อจ่ายให้ค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,260,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,255,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 75,500 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือ
สิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ 
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ทําของต่าง และค่าใช้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง
สูงวัย ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา 16(15) การส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 161 
ลําดับที่ 6
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โครงการเปดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษาอาเซียนให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 60 คน 
ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาและนอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากรภาษาจีน 
ค่าสมนาคุณวิทยากรภาษากัมพูชา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และสื่อการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ศาสนา 
และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน
การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 175 
ลําดับที่ 1
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โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของประชาชนทั่วไป ณ สถาน
ที่เอกชน
หรือราชการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าจัดทําเอกสารใน
การฝึกอบรม
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ศาสนา 
และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน
การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 51(5) บํารุงและส่ง
เสริม
การทํามาหากินของราษฎร
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16(6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 160 
ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 168/225



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน
และทัศนศึกษาดูงานระหว่างเทศบาล ณ สถานที่เอกชนหรือ
ราชการ 
เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าผ่าน
ทาง
พิเศษ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือ
สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 220 
ลําดับที่ 1
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โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาศิลปนหรือศิลปะการแสดง
ประเภทต่างๆ 
ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง และระบบไฟเวที 
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ลานวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16(6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 159 
ลําดับที่ 1
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ ณ สถานที่เอกชนหรือราชการ เช่น ค่ายานพาหนะ 

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
ค่าที่พัก ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา 
และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน
การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก มาตรา 51(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 189 
ลําดับที่ 1
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โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของประชาชนทั่วไป จํานวน
ไม่น้อยกว่า 20 คน ณ สถานที่เอกชนหรือราชการ เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจัดทําเอกสารใน
การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา 
และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน
การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก มาตรา 51(5) บํารุงและส่งเสริม
การทํามาหากินของราษฎร
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 159 
ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 172/225



โครงการอบรมความรู้ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้
พิการ
ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 25 คน เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา 16(15) การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 161 
ลําดับที่ 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ โต๊ะ 
เก้าอี้ และทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 174/225



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 8,571,300 บาท

งบบุคลากร รวม 275,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 275,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 275,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 8,163,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 6,500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดปลวก จํานวน 41,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดปลวก บริเวณอาคารอัฒจรรย์ 
พื้นที่ 315 ตร.ม. อาคารหอประวัติเมืองแกลง (ห้องสมุด) 
พื้นที่ 451.2 ตร.ม. อาคารห้องสมุดสนามกีฬาและลานไม้เทียม 
พื้นที่ 259 ตร.ม. ใช้วิธีป้องกันและกําจัดปลวกมากกว่า 1 วิธีขึ้น
ไป 
อัตรา 3.35 บาท/ตร.ม./เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 18,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น 
ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่าง ๆ และ ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับพิธีการ
วันสําคัญต่างๆ อาทิ เช่น งานวันจักรี งานวันฉัตรมงคล 
งานวันพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน งานวันพ่อขุนรามคําแหง
มหาราช 
17 มกราคม งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 
งานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- เป็นไปตามสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเลขที่ 7/2562 
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง 
และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าเงินรางวัล 
ถ้วยรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 177 
ลําดับที่ 5
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โครงการคนแกลงแสดงศิลป์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวารสาร ค่าเช่าเวที เครื่องเสียงและไฟประดับ ค่าเช่าชุดเต็นท์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค้าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าเก้าอี้
พร้อม
ผ้าคลุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต้นไม้ในการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
ไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 164 
ลําดับที่ 10
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าบํารุง
สถานที่ 
ค่าอาหาร สําหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ค่าวัสดุ
และ
อุปกรณ์ตกแต่งฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าน้ําแข็งและเครื่องดื่ม
ลูกโปงประดับงานพร้อมอัดแก๊ส ค่าของขวัญ ของรางวัล
 เพื่อเป็นรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
ค่ากิจกรรมบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา
และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน
การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 176 
ลําดับที่ 2
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8)บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 221 
ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูง
อายุ
แห่งชาติ เช่น ค่าจ้างชุดการแสดง ค่าจ้างแต่งตัวนาง
สงกรานต์ นางป 
และคนถือป้าย ค่าจ้างจัดตกแต่งรถ และนางสงกรานต์ 16 ชุมชน 
ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างแตรวง ค่าจ้างกลองยาว ค่าจ้างพิณ
ทองกลองยาว 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ประดิษสถาน
พระพุทธนวราชบพิตร ค่าจ้างตกแต่งรถนางสงกรานต์ ค่าจ้าง
เหมา
เครื่องเสียง ค่าของรางวัลผู้สูงอายุ ค่าพวงมาลัยและดอกไม้ ค่า
จ้าง
ทําพานพุ่มดอกไม้รองน้ําพระพุทธรูป พระสงฆ์และผู้สูงอายุ ค่าน้ํา
อบ 
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าพัดลมไอน้ํา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าติด
ตั้ง
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ไฟประดับบริเวณงานและเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่กี่
ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 
มาตรา 50 (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 163 
ลําดับที่ 7

โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 162 
ลําดับที่ 1

โครงการดนตรีเพื่อประชาชน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าไฟประดับเวที และ
เครื่องดนตรี ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าน้ําดื่มและน้ําแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้
พิการ
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 177 
ลําดับที่ 4
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โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปใหม่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 163 
ลําดับที่ 6
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โครงการเยาวชนคนรักษ์ถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่เยาวชน ประชาชน เช่น
ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
จํานวน 60 คน เช่น  ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม 
ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ศาสนา 
และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน
การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 164 
ลําดับที่ 11
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 
10)

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 165 
ลําดับที่ 12
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี เช่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 163 
ลําดับที่ 5
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โครงการส่งเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลเมืองแกลง จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าเงิน
รางวัล/
ถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่มและน้ําแข็ง 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 176 
ลําดับที่ 3
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โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตซอล เช่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่ประจําสนาม 
ค่าเงินรางวัล/ถ้วยรางวัล ค่าเครื่องดื่มและน้ําแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่าเครื่องเสียง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 177 
ลําดับที่ 6
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทํารถนําขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าผู้อัญเชิญพระบรม
ฉายาลักษณ์ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 165 
ลําดับที่ 13
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โครงการสืบสานงานสุนทรภู่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าชุดแต่งตัวละครพร้อมแต่งหน้าในวรรณคดี 
ค่ากระเช้าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 164 
ลําดับที่ 9
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โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ 
เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาถ่ายทําวิดีโอ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับถวายพระภิกษุสงฆ์และ
สามเณรที่มาร่วมบิณฑบาตร ค่าอาหารว่างสําหรับรับรองแขกผู้มี
เกียรติ
ที่มาร่วมงาน ค่าของขวัญที่ระลึกสําหรับบุคลาธิฐาน ค่าตกแต่ง
ไพรชยนต์
ปราสาท ค่าเช่าชุดแต่งกายย้อนบุคพร้อมแต่งหน้าของพิธีกรผู้เข้า
ร่วมพิธี 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 162 
ลําดับที่ 2
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โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน จํานวน 4,000,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทําบุญกลางบ้าน เช่น 
ค่าจัดหาศิลปน ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าวงดนตรีแบล็คอัพ 
ค่าเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟและเวที ค่าไฟประดับบริเวณงาน 
ค่าก่อสร้างเวที,สะพาน,แพที่นั่ง,ซุ้มอาหาร ค่าประชาสัมพันธ์ 
ค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า 
ค่าต้นไม้ประดับตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า 
ค่าพลุพิธีเปด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าจ้างถ่ายภาพ-ถ่ายทํา และตัดต่อวิดีโอ ค่าจ้างแตรวง และกลอง
ยาว 
ค่าการแสดงรําวงย้อนยุค ค่าสูจิบัตร และใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมกรอบ 
ค่าทายโจ๊ก ค่าเช่าเรือและแพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 163 
ลําดับที่ 8
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โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวและค่ากระแสไฟฟ้า 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ชุดขึ้น-ลงไฟฟ้า ค่าสนับสนุนขบวนแห่กระทง
ชุมชน 
ค่าตอบแทนชุดการแสดงของชุมชน ชมรมและโรงเรียน ค่าอาหาร
และน้ําดื่ม 
ค่าตอบแทนพิณทองกลองยาว ค่าเครื่องเสียง ค่าเวที ค่าจ้างเหมา
ทํากระทงสาธิต ค่าตกแต่งไฟประดับรอบงาน ค่าของขวัญกีฬาพื้น
บ้าน 
ค่ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําท่าน้ําลอยกระทง 
ค่าวงดนตรีลูกทุ่ง ค่าถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย ค่าของขวัญที่
ระลึก 
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้านางนพมาศเทศบาล ค่าพลุ
ดอกไม้ไฟ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 162 
ลําดับที่ 3
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โครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมห้องสมุดบริการ
ประชาชน 
จํานวน 2 แห่ง คือห้องสมุดเพื่อประชาชนลานกีฬาสุนทรโวหาร 
และห้องสมุดสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เป็นค่า
จัดซื้อ
นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ เงินรางวัล ของรางวัล วัสดุ
อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ศาสนา 
และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน
การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 178 
ลําดับที่ 8
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 260,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง โต๊ะ 
เก้าอี้ และทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 150,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซอง
เอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุกีฬา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ลูกฟุตบอล เสาตาข่ายกีฬา และวัสดุกีฬา
ต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,435,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,435,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์เยาวชน สนามกีฬา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

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

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
จังหวัดระยอง ประจําป 2563 ตามหนังสืออําเภอแกลง 
ที่ รย 0218/1532 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง ขอส่งสําเนา
โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ประจําปงบ
ประมาณ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 166 
ลําดับที่ 16 จะดําเนินการเบิกจ่ายเมื่อหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติ
ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอแกลง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
อําเภอแกลง ประจําป 2563 ตามหนังสืออําเภอแกลง 
ที่ รย 0218/1532 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง ขอส่งสําเนา
โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจําปงบ
ประมาณ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 166 
ลําดับที่ 15 จะดําเนินการเบิกจ่ายเมื่อหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติ
ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

จํานวน 14,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมอําเภอแกลง 
เพื่อดําเนินการดังนี้สําหรับเป็นการสนับสนุนจัดงาน
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง 
ตามหนังสืออําเภอแกลง ที่ รย 0218/1532 
ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 
เรื่อง ขอส่งสําเนาโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน 
ประจําปงบประมาณ 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 166 
ลําดับที่ 14 จะดําเนินการเบิกจ่ายเมื่อหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติ
ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 200/225



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 29,273,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,417,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ
เงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 578,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ ค่าตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ค่าจ้างรับรองแบบ
การก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 201/225



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก 6 ล้อ รถกระบะสี่
ประตู 
รถแทรคเตอร์ รถขุด รถบรรทุกเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล 
เครื่องตบดิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 644,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซอง
เอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วน้ํา จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ เทปวัดระยะ สว่าน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ     
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย 
เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง
ก๊าซ ฯลฯ ใช้กับรถจักรยานยนต์ รถบรรทุก 6 ล้อ รถกระบะสี่
ประตู 
รถแทรคเตอร์ รถขุด รถบรรทุกเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องตบ
ดิน 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งอเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงเก็บพัสดุ ลานน้ําพุถนน
บ้านบึง-แกลง 
โรงสีข้าว และสถานที่อื่นๆ ที่กองช่างรับผิดชอบ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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งบลงทุน รวม 27,855,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือ
ค่าซ่อมแซมกลาง เช่น รถกระเช้า และครุภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 27,755,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างสถานที่รักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากการออกกําลัง
กายประจําสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์
เงิน)

จํานวน 142,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก ผนังบุด้วยอลูมิเนียม
ลอน
ลูกฟูก ขนาดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร x 3.5 เมตร หลังคามุงด้วย
เมทัลชีท มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8.75 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลงที่ ช.20/2563
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 51 (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และ
การรักษาพยาบาล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 158/2 
ลําดับที่ 44
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โครงการปรับปรุงอาคารเรือนพยาบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จํานวน 176,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าปูพื้นกระเบื้องขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 ซม. ในตัวอาคาร
เรือนพยาบาล, ปูพื้นกระเบื้องบริเวณขั้นบันได ขึ้น - ลง จํานวน 4
 จุด 
- ค่าปูพื้นกระเบื้องขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 40 ซม. พร้อมจมูก
บันได
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 235 ตร.ม. และทําการก่ออิฐ ฉาบ ทาสี 
มีความสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. บริเวณข้างหลังใต้ตัวอาคาร มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม. 
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 14/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 51(6)ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 158 
ลําดับที่ 38

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่
สุด 
ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนบ้านนา ซอย 3 ต่อ
จากของเดิม (บ้านคุณสมชายถึงบ้านคุณจั่น)(ชุมชนโพธิ์เงิน)

จํานวน 123,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 - 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 2/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 152 
ลําดับที่ 22

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนมาบใหญ่หลังห้อง
แถวคุณโอ๋ (ชุมชนหนองแตงโม)

จํานวน 1,650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 568 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,840 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 15/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 152 
ลําดับที่ 24
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ ซอย 7 
(ซอยข้างบ้านตาฮะ)(ชุมชนพลงช้างเผือก)

จํานวน 1,404,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 142 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 710 ตารางเมตร, 
กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 195 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร รางวี ค.ส.ล
. 
ข้างละ 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 195 เมตร และบ่อพักน้ํา
ทุกระยะ 
15 เมตร ทั้งสองข้าง
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 4/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 153 
ลําดับที่ 26

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนสุนทรโวหารซอย 9 
(บ้านนายประสิทธิ์)(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

จํานวน 3,152,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
กว้างไม่น้อยกว่า 5.50 - 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 390 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร พร้อมว
างท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง  0.60 เมตร รางวี 
ค.ส.ล. ข้างละ 1 เมตร และบ่อพักน้ํา ทุกระยะ 15 เมตร ทั้งสอง
ข้าง
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 1/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 151 
ลําดับที่ 21

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 209/225



โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนแหลมยาง (ซอยบ้าน
นายยอด ช่างเหล็ก)(ชุมชนแหลมยาง)

จํานวน 295,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
กว้างไม่น้อยกว่า 3.50 - 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 130 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 5/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 154 
ลําดับที่ 27

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนแหลมยาง ซอย 4 
(ซอยบ้านนายจําลอง หมั่นสมัคร)(ชุมชนในยาง)

จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ํา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. และบ่อพักน้ํา ค.ส.ล. ทุกระยะ 
15 เมตร ข้างเดียว
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 3/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 153 
ลําดับที่ 25
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเกาะหนองโบสถ์ บริเวณหลัง รพ
.แกลง (ชุมชนในยาง)

จํานวน 1,399,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา โดยปรับปรุงถนน
ให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 174 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 394 เมตร รางวี 
คสล. กว้าง 1.00 เมตร บ่อพักน้ํา คสล. ทุกระยะ 15 เมตร ข้าง
เดียว
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช.18/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 51(8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 158/2 
ลําดับที่ 43

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านเพิ่มเชียงกง (ต่อจากของ
เดิม) (ชุมชนหนองแหวน)

จํานวน 782,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจร คสล. 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 230 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,380 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลงที่ ช.24/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 158/4
ลําดับที่ 47
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยจันทวิทย์ (ชุมชนหนองแตง
โม)

จํานวน 395,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดรื้อ ปรับลดระดับถนน และเทคอนกรีตคืน
สภาพระดับผิวเดิม หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร เต็มพื้นที่ผิว
จราจร 
พื้นที่ถนนกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ยาว 110 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 649 ตร.ม.
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช.17/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
 มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 158/1 
ลําดับที่ 41

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก ซอย 5 (ซอยข้างวัด
พลงช้างเผือก) (ชุมชนพลงช้างเผือก)

จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าขุดรื้อ ปรับลดระดับถนน และเทคอนกรีตคืนสภาพระดับผิว
เดิมหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร เต็มพื้นที่ผิวจราจร พื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,346 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช. 8/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 157 
ลําดับที่ 35
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โครงการติดตั้งป้ายบอกทางในเขตชุมชน (ชุมชนสุนทรโวหารและ
ชุมชนโพธิ์เงิน)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจัดทําป้ายบอกทาง โดยจัดทําเป็นป้ายเหล็กแผ่นอลูซิงค์ 
ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงชนิดเอ็นจิเนียนเกรดแขวนแบบ
ยื่น (Overhang) 
หรือแบบสูง (Overhead) ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 0.6 ม. 
กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม. เพื่อประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางใน
บริเวณ
ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนโพธิ์เงิน จํานวน 2 ป้าย 
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลงที่ ช.10/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 224 
ลําดับที่ 3

โครงการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณเขตชุมชน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 
หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร เพื่อจัดระบบจราจร, แบ่งช่อง
จราจร, 
จุดห้ามจอด, จุดหยุดรถ, เส้นบนเนินชะลอความเร็ว, และอื่นๆ 
บริเวณเส้นทาง, จุดตัด, จุดแยก, จุดเสี่ยง, เนินชะลอความเร็ว 
บริเวณเขตชุมชนเทษบาลตําบลเมืองแกลง ปริมาณไม่น้อยกว่า 
1,250 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช. 26/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานอื่น
ในการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 158/4 
ลําดับที่ 48
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โครงการปรับปรุงพื้นลู่วิ่งสนามฟุตบอล (ชุมชนโพธิ์เงิน) จํานวน 2,450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงลู่วิ่งสนามฟุตบอล 
โดยการปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.05
 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวปูยางไม่น้อยกว่า 5,257 ตารางเมตร บริเวณสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช.22/2563
- เป็นไปตาม
    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 16(14) การส่งเสริมกีฬา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 158/3 
ลําดับที่ 46

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา (ชุมชนมาบใหญ่ และ
ชุมชนสารนารถ)

จํานวน 4,100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา 
โดยการรื้อเสาไฟเดิมออกปรับระยะเสาไฟใหม่ พร้อมติดตั้ง
เป็นเสาไฟสูงไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร กิ่งคู่ จํานวน 39 ต้น 
และกิ่งเดี่ยว จํานวน 20 ต้น รวมจํานวน 59 ต้น ตลอดเส้นทาง 
รื้อหญ้า, ล้อมย้ายต้นไม้ออก จากเกาะกลางออก ปลูกไม้ยืนต้น 
(ต้นรวงผึ้ง,ต้นราชพฤกษ์) และไม้ประดับ พื้นที่ปรับปรุง 
ไม่น้อยกว่า 2,985 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงระบบสัญญาณ
จราจร 
ป้ายและเส้นจราจร ตลอดสายทาง
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช. 23/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 154 
ลําดับที่ 28
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โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Overlay ถนนเทศบาล 1 และ 
ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 (ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

จํานวน 2,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเทศบาล 1 - ตลาดเย็น 
โดยเสริมผิวจราจร Overlay เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา
ไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 7-10 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 880 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
7,700 ตารางเมตร และแยกเลี้ยวขวาขึ้นไปถนนเทศบาล 1 
ซอย 7 กว้างไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 165 เมตร 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,237.50 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 8,937.50 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช.25/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า 158/3 
ลําดับที่ 45

โครงการวางท่อระบายน้ํา ถนนเทศบาล 3 ซอย 1 (ชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

จํานวน 276,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60
 เมตร 
ยาว 56 เมตร รางวี คสล. ข้างละ 1.00 ม. ทั้งสองข้าง บ่อพักน้ํา 
คสล. ทุกระยะ 15 เมตร 
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช.16/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 51(8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 158/1 
ลําดับที่ 42
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โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมรางวี คสล. ทั้ง 2 ฝัง ซอยแยกจาก
ถนนสุนทรภู่ 5 (ซอยสิงขร เชื่อมต่อซอยบ้านนายหยง กล้าหาญ) 
(ชุมชนหนองกระโดง)

จํานวน 1,659,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
บ่อพักน้ําทุกระยะ 15 เมตร รางวี คสล. กว้างข้างละ 1 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 212 เมตร ทั้งสองข้างทาง , รางตัว U 
ฝาเรียบขนาด 0.50 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 121 เมตร 
ทั้งสองข้างทาง
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช. 7/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 51(8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 157 
ลําดับที่ 34

โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมรางวี คสล.ทั้ง 2 ฝัง พร้อมเสริมผิว
จราจร (Overlay) แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเกาะหนองโบสถ์ (ช่วงที่ 
1) (ชุมชนในยาง)

จํานวน 5,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. 
พร้อมบ่อพักน้ําทุกระยะ 15 ม. , รางวี คสล. กว้างข้างละ 1 ม. 
2 ข้างทางและเสริมผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 8.00 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 684 ม. พร้อมสัญญาณจราจรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 5,472 ตร.ม.
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช.11/2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 51(8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 156 
ลําดับที่ 33
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เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 34,378,800 บาท

งบกลาง รวม 34,378,800 บาท
งบกลาง รวม 34,378,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 885,900 บาท

- สําหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
พนักงานจ้างและเงินเพิ่มๆของพนักงานจ้าง โดยใช้ฐานค่าจ้าง
ขั้นต่ําเดือนละ 1,650 บาท และใช้ฐานค่าจ้างสูงสุดไม่
เกิน 15,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง 
ที่ รย 0025/สท.ว 492 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 
เรื่อง กําหนดอัตราเงินสมทบทุนประกันสังคม พ.ศ.2555 และ
ตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง 
ที่ รย 0030/สท.ว 2591 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 
เรื่อง อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปพ.ศ. 2556 
และตามหนังสืออําเภอแกลงที่ รย.0023.7/ว431 
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคม
ของพนักงาน 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 35,500 บาท

- สําหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งป เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตราย 
เจ็บปวย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานให้แก่นาย
จ้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 21,528,000 บาท

- สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําป 
พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 190 
ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,360,000 บาท

- สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ 
ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําป 
พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 190 
ลําดับที่ 4
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 192,000 บาท

- สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ปวยโรคเอดส์ 
ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําป 
พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 190 
ลําดับที่ 2

สํารองจ่าย จํานวน 3,302,000 บาท

- สําหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นได้ตามความเหมาะสม 
การอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ19 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:01 หน้า : 219/225



รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 468,600 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอแกลง ที่ รย.0037.7/028 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประกอบกับประกาศคณะ
กรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ.2557 ข้อ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตกลงสมทบเงิน
เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ  ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของเงิน
ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(3) เทศบาลตําบล  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 209 
ลําดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 260,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ค่าแผงกั้นจราจร 
กรวยยางจราจรสีแดง ป้ายห้ามเข้า ป้ายหยุด ป้ายจอดรถประจํา
ทาง 
ห้ามเลี้ยวซ้าย/ขวา สัญญาณไฟกระพริบ,แผงไฟหยุดตรวจ และ
วัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสทอกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและ
เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 240,200 บาท

- โดยคํานวณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม 
พ.ศ. 2555 วิธีคํานวณรายรับจริงประจําปที่ผ่านมา 
(งบประมาณทั่วไป ประจําป 2561) จํานวน 201,372,043.25
 บาท 
(หักเงินกู้, เงินจ่ายขาดสะสม, เงินอุดหนุนทุกประเภท) 
จํานวน 57,553,195.34 บาท คงเหลือ 143,818,847.91 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 1/6 (143,818,847.91 x 0.00167) 
เป็นเงิน 240,177.48 บาท ปัดเศษเป็น 240,200 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555

เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส (อกคม)1004/54 
ลงวันที่ 29 มกราคม  2557 เรื่อง มติคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านจัดการมลพิษ ครั้งที่ 6/2556 แห่งมาตรา 89 
และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ในอัตรา ร้อยละ 3.5 ของรายรับจาก
ค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บ (ค่ากําจัดขยะ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้าที่ 209 
ลําดับที่ 1

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

เงินช่วยค่าทําศพ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาล 
ผู้รับบํานาญ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ระยอง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงาน
เทศบาล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย 
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พ.ศ. 2561

เงินค่าทําขวัญพนักงานและลูกจ้าง 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทําขวัญ กรณีพนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง 
ซึ่งได้รับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- เป็นไปตาม
    1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
    2. ระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ทําขวัญพนักงานเทศบาลและพนักงานราชการ
    3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 
    4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทําขวัญข้าราชการ
และลูกจ้าง พ.ศ. 2546

เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เงินชดเชย เงินดํารงชีพ ให้แก่
ผู้ประสบภัยหรือทายาท จากการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ชาติ 
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาม
หน้าที่
มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 

เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย เจ็บปวยหรือสูญหาย 
เนื่องจากการทํางานให้ราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บ
ปวย 
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หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางานให้ราชการ 
- เป็นไปตาม
    1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง 
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ. 2553
    2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับ
ที่ 7) 
พ.ศ. 2552
    3. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 

ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด 
กรณีที่เทศบาลบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบ
กําหนดสัญญาจ้างโดยมิใช่ความผิดของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ระยอง
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและประสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 26
 มิถุนายน 
พ.ศ. 2549
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 2,427,300 บาท

- โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของ
เทศบาล 
(ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน)
- เป็นไปตาม
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2562 
เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- วิธีคํานวณ รายได้ตามประมาณการรายรับ ประจําปงบ
ประมาณ 2563 
จํานวน 182,888,800 บาท หักด้วยรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ 
เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 
61,525,000 บาท เป็นเงิน 121,363,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 
เป็นเงิน 2,427,276 บาท ปัดเป็น 2,427,300 บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 136,300 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครอง
ชีพ 
ผู้รับบํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 1–16) และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,242,600 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตาม
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 391 
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ว่าด้วยวิธีปฎิบัติในการขอรับ
บําเหน็จ
รายเดือนและบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจํา จํานวน 10
 อัตรา 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.5/ว 2444 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554 ในกรณีผู้รับบําเหน็จ
รายเดือน 
หรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตายให้จ่ายบําเหน็จ
ตกทอด
เป็นจํานวนสิบห้าเท่า ของบําเหน็จรายเดือน 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,242,600

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

468,600

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

260,400

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

240,200

เงินสมทบกองทุนสิ่งแวด
ล้อม

250,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

885,900

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,528,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 35,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

2,427,300

สํารองจ่าย 3,302,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,242,600

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

468,600

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

260,400

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

240,200

เงินสมทบกองทุนสิ่งแวด
ล้อม

250,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

885,900

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,528,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 35,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

2,427,300

สํารองจ่าย 3,302,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,360,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

136,300

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,172,100 2,848,200 5,362,300 1,925,700 2,581,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 42,600 60,600 6,700

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

219,000 480,000 88,400 236,000

เงินเดือนพนักงาน 275,800 544,000 1,966,600 3,150,500 3,282,000 585,900

เงินอื่นๆ 67,200 134,400

เงินวิทยฐานะ 218,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 551,800 240,500 836,100

เงินประจําตําแหน่ง 67,200 102,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,360,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

136,300

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

270,000 270,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,429,700 2,429,700

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

324,000 324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,133,300 1,133,300

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

270,000 270,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,641,800 16,531,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 215,900 325,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

161,400 1,184,800

เงินเดือนพนักงาน 11,046,400 20,851,200

เงินอื่นๆ 84,000 285,600

เงินวิทยฐานะ 218,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,628,400

เงินประจําตําแหน่ง 324,000 553,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 15,500 29,000 20,000 45,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

204,000 3,000 76,000

ค่าเช่าบ้าน 45,600 48,000 60,000 48,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 678,300 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดปลวก 41,500

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ค่าจ้างเหมาบริการ 420,000 18,500 5,000 288,200 129,700 15,000 7,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ป้องกันและกําจัดปลวก

ค่าเช่าทรัพย์สิน 100,000 69,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 7,000

ค่าเบี้ยประกัน 2,000

โครงการจ้างเหมาเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่ง
เสริมสุขภาพ

360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 127,000 246,500

ค่าเบี้ยประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

540,000 823,000

ค่าเช่าบ้าน 200,600 438,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

120,000 830,300

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดปลวก 41,500

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 300,000 300,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 658,400 1,541,800

ค่าจ้างเหมาบริการ
ป้องกันและกําจัดปลวก

28,000 28,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 169,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 77,000 84,000

ค่าเบี้ยประกัน 55,000 57,000

โครงการจ้างเหมาเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่ง
เสริมสุขภาพ

360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาเจ้า
หน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พระพรรษา

โครงการจ้างเหมาเจ้า
หน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาความสะอาดหมู่
อาคารลดโลกร้อน

โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาความสะอาด
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาความสะอาด
อาคารหอประวัติ 
(อาคารห้องสมุด)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมาเจ้า
หน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พระพรรษา

540,000 540,000

โครงการจ้างเหมาเจ้า
หน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

108,000 108,000

โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาความสะอาดหมู่
อาคารลดโลกร้อน

108,000 108,000

โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาความสะอาด
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

216,000 216,000

โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาความสะอาด
อาคารหอประวัติ 
(อาคารห้องสมุด)

108,000 108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
บุคลากรสอนภาษาจีน
โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา

360,000

โครงการจ้างเหมาราย
บุคคลภายนอกดําเนิน
การกิจกรรมคัดแยกขยะ
ทําความสะอาดและ
พัฒนาสภาพแวดล้อม

3,564,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดําเนินการดูแล
รักษาต้นไม้และหญ้า
สถานที่ต่างๆ รวม 2 
แห่ง และเกาะกลาง
ถนนต่างๆ รวม 3 แห่ง

663,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(สวนสุขภาพและสวน
หย่อมรวม 9 แห่ง)

709,900

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาเกาะ
กลางรวม 1 แห่ง และ
สวนหย่อมริมทางถนน
สายต่างๆ รวม 6 แห่ง

351,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
บุคลากรสอนภาษาจีน
โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา

360,000

โครงการจ้างเหมาราย
บุคคลภายนอกดําเนิน
การกิจกรรมคัดแยกขยะ
ทําความสะอาดและ
พัฒนาสภาพแวดล้อม

3,564,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดําเนินการดูแล
รักษาต้นไม้และหญ้า
สถานที่ต่างๆ รวม 2 
แห่ง และเกาะกลาง
ถนนต่างๆ รวม 3 แห่ง

663,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(สวนสุขภาพและสวน
หย่อมรวม 9 แห่ง)

709,900

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาเกาะ
กลางรวม 1 แห่ง และ
สวนหย่อมริมทางถนน
สายต่างๆ รวม 6 แห่ง

351,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 
พระพรรษา และบาทวิถี
ทางเท้าถนนแกลงกล้า
หาญ

888,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษา
สุขศาลาเยียวยาโลก
ร้อน

208,900

โครงการจ้างเหมา
เอกชนทําความสะอาด 
จํานวน 4 เส้น รวมซอย

1,110,400

โครงการจ้างเอกชนทํา
ความสะอาดถนน 11 
เส้น รวมซอย

1,778,500

โครงการเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 
พระพรรษา และบาทวิถี
ทางเท้าถนนแกลงกล้า
หาญ

888,000

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษา
สุขศาลาเยียวยาโลก
ร้อน

208,900

โครงการจ้างเหมา
เอกชนทําความสะอาด 
จํานวน 4 เส้น รวมซอย

1,110,400

โครงการจ้างเอกชนทํา
ความสะอาดถนน 11 
เส้น รวมซอย

1,778,500

โครงการเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

120,000 120,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

262,000 262,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

8,000 10,000 25,000 9,000 70,000 70,000 30,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

320,000

โครงการคนแกลงแสดง
ศิลป์

100,000

โครงการคัดเแยกขยะ
และลดปริมาณขยะ

80,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

200,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ และวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ

300,000

โครงการจัดพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งใน
ระหว่างพรรษา 3 ครั้ง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

420,000 642,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

320,000

โครงการคนแกลงแสดง
ศิลป์

100,000

โครงการคัดเแยกขยะ
และลดปริมาณขยะ

80,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

200,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ และวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ

300,000

โครงการจัดพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งใน
ระหว่างพรรษา 3 ครั้ง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่

100,000

โครงการดนตรีเพื่อ
ประชาชน

80,000

โครงการตลาดสีเขียว 30,000

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในช่วง
เทศกาลต่างๆ

80,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนสูงวัย

20,000

โครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา และ
การให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

350,000

โครงการประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาเทศบาล

โครงการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา

300,000 300,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่

100,000

โครงการดนตรีเพื่อ
ประชาชน

80,000

โครงการตลาดสีเขียว 30,000

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในช่วง
เทศกาลต่างๆ

80,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนสูงวัย

20,000

โครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา และ
การให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

350,000

โครงการประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาเทศบาล

20,000 20,000

โครงการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเปิดสอนภาษา
อาเซียนให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

60,000

โครงการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร

35,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําสุขภาพ

360,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน

450,000

โครงการพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งวัน
ขึ้นปีใหม่

50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ 
อปพร.

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเปิดสอนภาษา
อาเซียนให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

60,000

โครงการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร

35,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําสุขภาพ

360,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

200,000 200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน

450,000

โครงการพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งวัน
ขึ้นปีใหม่

50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ 
อปพร.

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยาวชนคน
รักษ์ถิ่น

50,000

โครงการรณรงค์เชิญ
ชวนและส่งเสริมการ
ชําระภาษี

โครงการรณรงค์
ประหยัดน้ํามัน

โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด

30,000

โครงการร่วมใจอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

30,000

โครงการรับเสด็จพระ
บรมวงศ์ศานุวงศ์

โครงการลานวัฒนธรรม
ถนนคนเดินเมืองแกลง

300,000

โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี/สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยาวชนคน
รักษ์ถิ่น

50,000

โครงการรณรงค์เชิญ
ชวนและส่งเสริมการ
ชําระภาษี

30,000 30,000

โครงการรณรงค์
ประหยัดน้ํามัน

30,000 30,000

โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด

30,000

โครงการร่วมใจอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

30,000

โครงการรับเสด็จพระ
บรมวงศ์ศานุวงศ์

300,000 300,000

โครงการลานวัฒนธรรม
ถนนคนเดินเมืองแกลง

300,000

โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี/สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

820,000 820,000

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

70,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการธํารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ในระดับพื้นที่

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 
ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

โครงการส่งเสริมกีฬาบา
สเก็ตบอลเมืองแกลง

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

70,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการธํารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ในระดับพื้นที่

40,000 40,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง 
ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

570,000 570,000

โครงการส่งเสริมกีฬาบา
สเก็ตบอลเมืองแกลง

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมกีฬา
ฟุตซอล

150,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนอนุรักษ์มรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

80,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,266,500

โครงการสวนสมุนไพร 70,000

โครงการสืบสานงาน
สุนทรภู่

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

150,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญกลางบ้าน

4,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมกีฬา
ฟุตซอล

150,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนอนุรักษ์มรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

80,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,266,500

โครงการสวนสมุนไพร 70,000

โครงการสืบสานงาน
สุนทรภู่

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

150,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญกลางบ้าน

4,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

250,000

โครงการห้องสมุดเพื่อ
ประชาชน

50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

136,000

โครงการอนุรักษ์แม่น้ํา
ประแสร์

90,000

โครงการอบรมการ
จัดการน้ําเสียชุมชน

30,000

โครงการอบรมความรู้
ด้านกฎหมาย และหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการอบรมความรู้
ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการ

10,000

โครงการอบรมร่วมใจ
ประหยัดไฟฟ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

250,000

โครงการห้องสมุดเพื่อ
ประชาชน

50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

136,000

โครงการอนุรักษ์แม่น้ํา
ประแสร์

90,000

โครงการอบรมการ
จัดการน้ําเสียชุมชน

30,000

โครงการอบรมความรู้
ด้านกฎหมาย และหลัก
ธรรมาภิบาล

30,000 30,000

โครงการอบรมความรู้
ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการ

10,000

โครงการอบรมร่วมใจ
ประหยัดไฟฟ้า

70,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 260,000 5,000 982,000 130,000 20,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 195,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 410,000 3,000 5,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 10,000 10,000 5,000 60,000 20,000 6,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 780,000 18,000 10,000 7,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 252,000 3,366,000 5,000 41,500 210,000

วัสดุกีฬา 3,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000 10,000 165,000 20,000 50,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 125,800 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 6,505,500

วัสดุการเกษตร 405,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000 70,000 370,000 355,000 20,000 13,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 13,000 5,000 8,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 7,500 5,000 42,000 85,500 80,000 20,000

วัสดุอื่น 36,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 570,000 2,317,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 240,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 209,500 717,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 260,000 411,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 72,000 937,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 764,000 4,638,500

วัสดุกีฬา 13,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 317,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

165,800

ค่าอาหารเสริม (นม) 6,505,500

วัสดุการเกษตร 410,000

วัสดุก่อสร้าง 140,000 1,268,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 74,000 108,000

วัสดุสํานักงาน 890,000 1,140,000

วัสดุอื่น 10,000 56,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

7,200

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,000 58,000 38,000

ค่าไฟฟ้า 140,000 1,435,000 250,000 400,000 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,400 5,000 14,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้บุนวม 79,000

โต๊ะหน้าขาว 24,000

พัดลมโคจร 85,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 50,000 5,000 950,000 30,000 400,000

คําบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถโดยสาร 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล)

รถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

2,400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

166,000 173,200

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 70,000 176,000

ค่าไฟฟ้า 650,000 2,975,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 150,000 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 101,500 122,900

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้บุนวม 79,000

โต๊ะหน้าขาว 24,000

พัดลมโคจร 85,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

450,000 1,985,000

คําบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถโดยสาร 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล)

1,288,000 1,288,000

รถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

2,400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างสถาน
ที่รักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
จากการออกกําลังกาย
ประจําสนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ 80 พระ
พรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน)

142,800

โครงการปรับปรุงอาคาร
เรือนพยาบาลโรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา

176,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนบ้านนา ซอย 3 ต่อ
จากของเดิม (บ้านคุณ
สมชายถึงบ้านคุณ
จั่น)(ชุมชนโพธิ์เงิน)

123,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนมาบใหญ่หลังห้อง
แถวคุณโอ๋ (ชุมชนหนอง
แตงโม)

1,650,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างสถาน
ที่รักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
จากการออกกําลังกาย
ประจําสนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ 80 พระ
พรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน)

142,800

โครงการปรับปรุงอาคาร
เรือนพยาบาลโรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา

176,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนบ้านนา ซอย 3 ต่อ
จากของเดิม (บ้านคุณ
สมชายถึงบ้านคุณ
จั่น)(ชุมชนโพธิ์เงิน)

123,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนมาบใหญ่หลังห้อง
แถวคุณโอ๋ (ชุมชนหนอง
แตงโม)

1,650,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนสุนทรภู่ ซอย 7 
(ซอยข้างบ้านตาฮะ)(ชุม
ชนพลงช้างเผือก)

1,404,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนสุนทรโวหารซอย 9 
(บ้านนาย
ประสิทธิ์)(ชุมชนแหลม
ท่าตะเคียน)

3,152,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนแหลมยาง (ซอย
บ้านนายยอด ช่าง
เหล็ก)(ชุมชนแหลมยาง)

295,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนแหลมยาง ซอย 4 
(ซอยบ้านนายจําลอง 
หมั่นสมัคร)(ชุมชนใน
ยาง)

115,000

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:29 หน้า : 33/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนสุนทรภู่ ซอย 7 
(ซอยข้างบ้านตาฮะ)(ชุม
ชนพลงช้างเผือก)

1,404,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนสุนทรโวหารซอย 9 
(บ้านนาย
ประสิทธิ์)(ชุมชนแหลม
ท่าตะเคียน)

3,152,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนแหลมยาง (ซอย
บ้านนายยอด ช่าง
เหล็ก)(ชุมชนแหลมยาง)

295,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนแหลมยาง ซอย 4 
(ซอยบ้านนายจําลอง 
หมั่นสมัคร)(ชุมชนใน
ยาง)

115,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนเกาะหนอง
โบสถ์ บริเวณหลัง รพ
.แกลง (ชุมชนในยาง)

1,399,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนข้างร้าน
เพิ่มเชียงกง (ต่อจาก
ของเดิม) (ชุมชนหนอง
แหวน)

782,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนซอยจัน
ทวิทย์ (ชุมชนหนองแตง
โม)

395,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนพลงช้าง
เผือก ซอย 5 (ซอยข้าง
วัดพลงช้างเผือก) (ชุม
ชนพลงช้างเผือก)

750,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบุญมี 
(ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

49,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนเกาะหนอง
โบสถ์ บริเวณหลัง รพ
.แกลง (ชุมชนในยาง)

1,399,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนข้างร้าน
เพิ่มเชียงกง (ต่อจาก
ของเดิม) (ชุมชนหนอง
แหวน)

782,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนซอยจัน
ทวิทย์ (ชุมชนหนองแตง
โม)

395,000

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนพลงช้าง
เผือก ซอย 5 (ซอยข้าง
วัดพลงช้างเผือก) (ชุม
ชนพลงช้างเผือก)

750,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบุญมี 
(ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

49,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยแยก
ระหว่างถนนมาบใหญ่ 
ซอย 2 กับ ซอย 4 (เส้น
ที่ 2) (ชุมชนมาบใหญ่)

45,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยแยก
ระหว่างถนนมาบใหญ่ 
ซอย 2 กับ ซอย 4 (เส้น
ที่ 3) (ชุมชนมาบใหญ่)

63,800

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยโรงเลื่อย
บ้านเฮียตุ้น จรดคลอง 
(ชุมชนดอนมะกอก)

162,400

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนน 2 
แหลม ต่อจากของเดิม 
(ชุมชนในยาง)

78,600

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนมาบ
ใหญ่  ซอย 4 (ชุมชน
มาบใหญ่)

26,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยแยก
ระหว่างถนนมาบใหญ่ 
ซอย 2 กับ ซอย 4 (เส้น
ที่ 2) (ชุมชนมาบใหญ่)

45,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยแยก
ระหว่างถนนมาบใหญ่ 
ซอย 2 กับ ซอย 4 (เส้น
ที่ 3) (ชุมชนมาบใหญ่)

63,800

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยโรงเลื่อย
บ้านเฮียตุ้น จรดคลอง 
(ชุมชนดอนมะกอก)

162,400

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนน 2 
แหลม ต่อจากของเดิม 
(ชุมชนในยาง)

78,600

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนมาบ
ใหญ่  ซอย 4 (ชุมชน
มาบใหญ่)

26,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนแหลม
ยาง ซอย 5 (ชุมชน
แหลมยาง)

114,300

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนแหลม
ยาง ซอย 7 (ชุมชน
แหลมยาง)

46,900

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณหัว
สะพานยาวไปถึงบ้านลุง
ออ (ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

112,600

โครงการติดตั้งดวงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ พร้อม
อุปกรณ์ (ชุมชนแหลม
ยาง, ชุมชนมาบใหญ่, 
ชุมชนดอนมะกอก, 
ชุมชนแหลมท่าตะเคียน, 
ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร
ระยอง(วังหว้า), ชุมชน
หนองควายเขาหัก, 
ชุมชนโพธิ์เงิน, ชุมชน
สุนทรโวหาร)

1,603,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนแหลม
ยาง ซอย 5 (ชุมชน
แหลมยาง)

114,300

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนแหลม
ยาง ซอย 7 (ชุมชน
แหลมยาง)

46,900

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณหัว
สะพานยาวไปถึงบ้านลุง
ออ (ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

112,600

โครงการติดตั้งดวงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ พร้อม
อุปกรณ์ (ชุมชนแหลม
ยาง, ชุมชนมาบใหญ่, 
ชุมชนดอนมะกอก, 
ชุมชนแหลมท่าตะเคียน, 
ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร
ระยอง(วังหว้า), ชุมชน
หนองควายเขาหัก, 
ชุมชนโพธิ์เงิน, ชุมชน
สุนทรโวหาร)

1,603,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งป้ายบอก
ทางในเขตชุมชน 
(ชุมชนสุนทรโวหารและ
ชุมชนโพธิ์เงิน)

250,000

โครงการตีเส้นจราจร
ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 
บริเวณเขตชุมชน
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

400,000

โครงการปรับปรุงพื้นลู่
วิ่งสนามฟุตบอล (ชุมชน
โพธิ์เงิน)

2,450,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนนหนองกันเกรา 
(ชุมชนมาบใหญ่ และ
ชุมชนสารนารถ)

4,100,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจร Overlay 
ถนนเทศบาล 1 และ 
ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 
(ชุมชนสุนทรโวหารและ
ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

2,800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งป้ายบอก
ทางในเขตชุมชน 
(ชุมชนสุนทรโวหารและ
ชุมชนโพธิ์เงิน)

250,000

โครงการตีเส้นจราจร
ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 
บริเวณเขตชุมชน
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

400,000

โครงการปรับปรุงพื้นลู่
วิ่งสนามฟุตบอล (ชุมชน
โพธิ์เงิน)

2,450,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนนหนองกันเกรา 
(ชุมชนมาบใหญ่ และ
ชุมชนสารนารถ)

4,100,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจร Overlay 
ถนนเทศบาล 1 และ 
ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 
(ชุมชนสุนทรโวหารและ
ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

2,800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ถนนเทศบาล 3 ซอย 
1 (ชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

276,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําพร้อมรางวี คสล. ทั้ง 
2 ฝั่ง ซอยแยกจากถนน
สุนทรภู่ 5 (ซอยสิงขร 
เชื่อมต่อซอยบ้านนาย
หยง กล้าหาญ) (ชุมชน
หนองกระโดง)

1,659,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําพร้อมรางวี คสล.ทั้ง 
2 ฝั่ง พร้อมเสริมผิว
จราจร (Overlay) แอ
สฟัลติกคอนกรีต ถนน
เกาะหนองโบสถ์ (ช่วงที่ 
1) (ชุมชนในยาง)

5,350,000

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

87,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ถนนเทศบาล 3 ซอย 
1 (ชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

276,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําพร้อมรางวี คสล. ทั้ง 
2 ฝั่ง ซอยแยกจากถนน
สุนทรภู่ 5 (ซอยสิงขร 
เชื่อมต่อซอยบ้านนาย
หยง กล้าหาญ) (ชุมชน
หนองกระโดง)

1,659,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ําพร้อมรางวี คสล.ทั้ง 
2 ฝั่ง พร้อมเสริมผิว
จราจร (Overlay) แอ
สฟัลติกคอนกรีต ถนน
เกาะหนองโบสถ์ (ช่วงที่ 
1) (ชุมชนในยาง)

5,350,000

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

87,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแกลง
แก้วกล้า

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนดอน
มะกอก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

150,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจ

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแกลง
แก้วกล้า

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนดอน
มะกอก

20,000

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:29 หน้า : 46/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนในยาง

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนพล
งช้างเผือก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์
เงิน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์
ทอง

20,000

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:18:29 หน้า : 47/56



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนในยาง

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนพล
งช้างเผือก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์
เงิน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์
ทอง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนมาบ
ใหญ่

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสาร
นารถ

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสุนทร
โวหาร

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
หนองกระโดง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนมาบ
ใหญ่

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสาร
นารถ

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสุนทร
โวหาร

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
หนองกระโดง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
ควายเขาหัก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
แตงโม

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
แหวน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหมู่
บ้านเอื้ออาทร (วังหว้า)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
ควายเขาหัก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
แตงโม

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
แหวน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหมู่
บ้านเอื้ออาทร (วังหว้า)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลม
ท่าตะเคียน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลม
ยาง

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน

12,496,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง

8,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีอําเภอ
แกลง

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลม
ท่าตะเคียน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลม
ยาง

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน

12,496,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง

8,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีอําเภอ
แกลง

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

25,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

14,000

รวม 34,378,800 29,273,400 8,571,300 2,976,600 29,078,800 12,647,100 28,519,200 6,175,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

25,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

14,000

รวม 31,268,500 182,888,800
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เอกสารงบประมาณ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  1. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

  2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ของ 

 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

    - ประมาณการรายรับ 

    - ประมาณการรายจ่าย 

 

1 



 

เอกสารงบประมาณ 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ของ 

 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

    - ประมาณการรายรับ 

    - ประมาณการรายจ่าย 

 

2 



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 15,660,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 15,660,000 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 12,650,000 บาท

โดยประมาณวาจะไดรับจริง เปนรายไดจากการจําหนายน้ํา
ประปา ปจจุบันมีผูใชน้ําประมาณ 6,787 ราย

คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ จํานวน 280,000 บาท

โดยประมาณวาจะไดรับจริง เปนรายไดจากการจําหนายมาตรวัด
น้ํา และคาอุปกรณในการติดตั้งมาตรวัดน้ําแกผูใชน้ํา

คาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 2,000,000 บาท

โดยประมาณวาจะไดรับจริง เปนรายไดจากคาเชามาตรวัดน้ํา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 245,000 บาท

เปนรายไดจากเงินฝากธนาคารของกองการประปาฯ ซึ่งมีบัญชี
เปิดไวที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง และธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา
แกลง

ผลประโยชนอื่น รวม 455,000 บาท

คาธรรมเนียม จํานวน 200,000 บาท

เปนรายไดจากคาตรวจกอกน้ํา คาตรวจสอบมาตรวัดน้ํา คาตรวจ
สอบเสนทอประปาฯ

คาปรับ จํานวน 5,000 บาท

เปนรายไดจากการปรับผูใชน้ําที่กระทําผิดสัญญา ขอบังคับของ
กองการประปา เชน ใชน้ําโดยไมผานมาตรวัดน้ํา หรือทําให
ทรัพยสินของการประปาฯ ชํารุดเสียหาย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง

วันที่พิมพ : 11/10/2562  11:22:09 หนา : 1/2



คาแรง จํานวน 250,000 บาท

เปนรายไดจากคาธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ํา และวางทอ
ประปา คาสํารวจประมาณการ คาธรรมเนียมในการยายมาตรวัด
น้ํา คาขุดเจาะทอเมนประปา คาขุดดินวางทอประปา คาแรงใน
การติดตั้งมาตรคืนกรณีไมชําระคาน้ําประปา คาขยายเขตวางทอ
จายน้ําประปา ฯลฯ

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 30,000 บาท

เปนรายไดจากการเรียกเก็บคาคํารอง ขออนุญาตใชน้ําประปา ขอ
ยกเลิกใชน้ําประปาทั้งประเภทชั่วคราวและถาวร ขอถอนเงิน
ประกันการใชน้ํา คาคํารองขอใหตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ตลอดจน
การโอนเปลี่ยนชื่อผูใชน้ําและสําหรับรายไดที่ไมมีงบประมาณตั้ง
รับไวโดยเฉพาะ เมื่อมีรายไดเกิดขึ้นจึงนําเขาเปนรายไดประเภทนี้

วันที่พิมพ : 11/10/2562  11:22:09 หนา : 2/2



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  15,432,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 999,800 บาท

งบกลาง รวม 999,800 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบให้แก่ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย 
ถึงแก่ความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการทํางาน โดยจ่ายสมทบ
เป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปี 
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จํานวน 313,200 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้
ประจําปี 2563

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 499,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํารายเดือนของกองการ
ประปา 
จํานวน 3 อัตรา

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อนําเงินสํารองจ่ายไปใช้จ่ายในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นั้น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอ แกลง   จังหวัดระยอง
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษให้พนักงานและลูกจ้างที่ตาย
ระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 73,600 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จํานวน 5% ของค่าจ้าง
พนักงานโดยใช้ฐานค่าจ้างขั้นต่ํา เดือนละ 1,650 บาท และใช้
ฐาน
ค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 
ตามหนังสือ
    1. สํานักงาน กจ., กท., และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว
 9 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
    2. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
    3. หนังสือสํานักงาน กจ., กท., และก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

งบบุคลากร  เป็นเงิน 4,444,200 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,444,200 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น 

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,603,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานกองการประปา ประจําปี
งบประมาณ 2563 เป็นเงิน 2,603,000 บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการประปา
และตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 267,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา เป็นจํานวนเงิน 267,300
 บาท 
และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา ที่ได้รับค่าจ้าง
ในขั้นสูงสุด 
ในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6 ของค่าจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึง
ขั้นสูง 
หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,359,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการประปา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 112,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.3/ว115 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 6,635,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 20,000 บาท

- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จํานวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการพิจารณาความเสีย
หาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง 
ด่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะ
กรรมการ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
สําหรับพนักงานและลูกจ้างของกองการประปา ในกรณีที่มีงาน
ซึ่งจําเป็นเร่งด่วนต้องทํานอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานของกองการประปาตาม
สิทธิ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองการ
ประปา
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ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 205,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม 
ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างและอยู่
ในความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ   ค่าจ้างเหมา
แรงงานทําของต่างๆ ค่าสํารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 
ค่าตรวจสอบและรับรองมาตราฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ค่าจ้าง
รับรองแบบการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การจําหน่ายน้ําประปา ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา ค่าจ้างเหมาแบบหาม
สัมภาระ ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา) 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

- ค่าติดตั้งไฟฟา จํานวน 5,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟาเพิ่ม
เติม
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลัง
ไฟฟา 

การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาระบบไฟฟาและอุปกรณ์ฯ 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ

รวม 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น สําหรับพนักงานและลูกจ้างที่เดินทาง
ไปราชการหรือฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

จํานวน 10,000 บาท

- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายจากการประกอบกิจการ
ประปา
และทําให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย เช่น ท่อ
แตก ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาท่อส่งจ่ายน้ําประปาและ
ทรัพย์สิน เช่น
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากหมวดหรือประเภท
รายจ่าย
อื่นได้ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2
/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 2,160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรา
ยาง 
และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร 
และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา 
และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา 
หลอดไฟฟา หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟา และวัสดุสิ้นเปลือง
อื่นๆ 
ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร 
ผังแสดงวงจรต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
อื่นๆ ฯลฯ 
เพื่อใช้กิจการประปา
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง และวัสดุคงทน
อื่นๆ ฯลฯ 
เพื่อใช้ในกิจการประปา
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด
และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย 
ขวาน และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สี ปูนซีเมนซ์ ทราย อิฐหรือซี
เมนซ์ บล็อก 
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ท่อพีวีซี ประตูน้ํา ยีโบลท์ ข้องอ ข้อต่อ 
ลกเหลี่ยม และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา 
ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล และค่าวัสดุประกอบและอะไหล่อื่นๆ ฯลฯ
 
เพื่อใช้ในกิจการประปา
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย 
กุญแจเลื่อน คีมล็อค และวัสดุคงทน อื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการ
ประปา
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น้ํากลั่น
แบตเตอรี่ 
น็อตและสกรู และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
- ค่าวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ หัว
เทียน 
หม้อน้ํา กระจกมองข้างรถยนต์และวัสดุประกอบและอะไหล่
อื่นๆ ฯลฯ 
เพื่อใช้ในกิจการประปา
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด 
น้ํามันเบนซิล น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองฯ ฯลฯ 

เพื่อใช้ในกิจการประปา
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ   ครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่
เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เครื่องวัดน้ํา
ฝน 
ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ 
เพื่อใช้ในกิจการประปา
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ สารส้ม 
คลอรีน โพลิเมอร์ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ ที่ช่วยในการปรับ
ปรุง
คุณภาพน้ําซึ่งใช้ในการผลิตน้ําประปา
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และวัสดุคงทน
อื่นๆ 
ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ 
เพื่อใช้ในกิจการประปา
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่นหน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ์ 
(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่อื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟา 
ตะแกรงกันสวะและวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:22:42 หน้า : 13/27



ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,758,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 3,750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาซึ่งใช้ในการเดินเครื่องมอเตอร์
สูบน้ําดิบและผลิตน้ําประปาตลอดจนค่าแก้ไขกระแสไฟฟาขัด
ข้อง 
และบริการอื่นๆ 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อประสานงานต่างๆ 
ของกองการประปา หมายเลข 0-38-67-4772 และหมายเลข 
0-3888-6328 ซึ่งใช้ในการเร่งรัด ติดตามทวงหนี้ ติดต่อ
ส่วนราชการอื่นตลอดจนบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวกับงานกิจการ
ประปา 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากรและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของกองการประปา 
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งบลงทุน  เป็นเงิน 3,353,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 739,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 40,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 40,200 บาท
- เป็นไปตาม 1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 2.เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 271 ลําดับที่ 37

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 81,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซี
ซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 2 คัน ราคาคันละ 40,800 บาท 
รวมเป็นเงิน 81,600 บาท
- เป็นไปตาม 1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 2.เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 270 ลําดับที่ 30 

ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 235,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
  1.เครื่องสูบจ่ายสารละลายปูนขาว    จํานวน 70,000 บาท  
เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 270 
ลําดับที่ 32

  2.เครื่องสูบจ่ายสารละลายสารส้ม     จํานวน 55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบจ่ายสารละลายสารส้ม จํานวน 1
 ชุด
เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 

ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 270 
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ลําดับที่ 33 

  3. เครื่องสูบจ่ายสารละลายโพลิเมอร์    จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสูบจ่ายสารละลายโพลิเมอร์ 
จํานวน 1 ชุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 270 
ลําดับที่ 34 

  4.เครื่องสูบจ่ายสารละลายคลอรีน    จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสูบจ่ายสารละลายคลอรีน 
จํานวน 1 ชุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ที่มท0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 270 
ลําดับที่ 35
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเจาะสกัดคอนกรีตไฟฟา
แบบกระแทก จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
 เพื่อใช้ในการเจาะสกัดคอนกรีตในการวางท่อประปาและซ่อม
แซมท่อประปา
- เป็นไปตาม
  1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  2.จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 270 
ลําดับที่ 31
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ครุภัณฑ์สํารวจ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ล้อวัดระยะทาง จํานวน 1
 ชุด ราคา 10,000 บาท
  เพื่อใช้ในการสํารวจวัดระยะทางในการวางท่อประปา
- เป็นไปตาม
  1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
  2.จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 268 
ลําดับที่ 21

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 101,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 
จํานวน 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จํานวน 1 เครื่อง 
เพื่อใช้สําหรับปฏิบัติงานในงานกิจการประปา ซึ่งมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน 
ดังนี้
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว 
ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics 
ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจํา แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562และเป็นการจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 266
 ลําดับที่ 8

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์
(Ink Tank Printer) จํานวน 8,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
เพื่อใช้สําหรับปฏิบัติงานในงานกิจการประปา ซึ่งมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน
ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
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- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562และเป็นการจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 271 
ลําดับที่ 38

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 60,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง
เพื่อใช้สําหรับปฏิบัติงานในงานกิจการประปา ซึ่งมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน 
ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core)
โดยมีสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมี
เทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง 
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หรือดีกว่า ดังนี้
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB
หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่องต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแปนพิมพ์และเม้าส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562และเป็นการจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 271 
ลําดับที่ 39

4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 10,000
 บาท
เพื่อใช้ในกิจการประปาซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts)
- สามารถสํารองไฟฟาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
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คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562และเป็นการจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 271 
ลําดับที่ 40

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เช่น มอเตอร์ไฟฟา ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ํา ตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟา
เพื่อผลิตน้ําประปา หม้อแปลงไฟฟา เครื่องจ่ายสารเคมี ฯลฯ เป็น
ต้น
(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,613,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2,193,800 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณโรงสูบน้ําหนอง
แหวน 
(ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 301,500 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบบริเวณโรงสูบน้ําหนองแหวน 
โดยรั้วฐานราก ค.ส.ล.ติดโครงตาข่ายลวดหนาม พร้อมประตู 
ความยาว 92 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เลขที่ ป.5/2563
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
มาตรา 51 (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2561-2565) หน้า 136 
ลําดับที่ 18)

2. ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ําประปา 
ถนนนพเก้า ซอย 9 ฝั่งทิศตะวันออกและแยกเข้าซอย 
(ชุมชนหนองแตงโม) จํานวน 380,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ําประปาถนน
นพเก้าซอย 9 โดยเริ่มจากปากทางถนนนพเก้าซอย 9 
ฝั่งทิศตะวันออกและแยกเข้าซอยโดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง 

ขนาด เส้นผ่านศุนย์กลาง 100 มม. ชั้น 8.5 ความยาว 724 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เลขที่ ป.1/2563
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 51 (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2561-2565) หน้า 139 
ลําดับที่ 23)

3. ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ําประปา 
ซอยจินดาวัฒน์ต่อจากของเดิม (ซอยบ้านเฮียอั๊ง)(ชุมชน
หนองกระโดง)  
จํานวน 107,300 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ําประปา ซอยจินดา
วัฒน์
ต่อจากของเดิมโดยเริ่มจากซอยจินดาวัฒน์ปากซอยเข้าบ้าน เฮีย
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อั๊งฝั่งทิศใต้ 
โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 100 มม. 
ชั้น 8.5 ความยาว 170 เมตร พร้อมอุปกรณ์
(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป.2/2563)
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 139 
ลําดับที่ 24)

4. ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ําประปา 
ถนนสุนทรภู่ซอย 5 แยกเข้าซอยบ้านคุณสําริน
(ชุมชนหนองกระโดง) จํานวน 88,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ําประปา 
ถนนสุนทรภู่ซอย 5 แยกเข้าซอยบ้านคุณสําริน โดยเริ่มจาก
ปากทางเข้าบ้านคุณสําริน ฝั่งทิศตะวันออกโดยใช้ท่อ PVC 
แหวนยาง ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 100 มม. ชั้น 8.5 
ความยาว 172 เมตร พร้อมอุปกรณ์
(เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป
.3/2563)
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เเละที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 51 (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 
ลําดับที่ 25)

5. ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา 
ถนนมาบใหญ่ ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนหนองแตงโม) 
จํานวน 588,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา 
ถนนมาบใหญ่ ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือ โดยเริ่มจากปากทางถนนมาบ
ใหญ่ 
ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือโดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 150 มม. ชั้น 8.5 ความยาว 585 เมตร พร้อม
อุปกรณ์
(เป็นไปตามแบบแปลนของเทศาบลตําบลเมืองแกลง เลขที่  ป
.4/2563)
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
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เพิ่มเติม มาตรา 51 (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 
ลําดับที่ 27)

6. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม. 
พร้อมอุปกรณ์ (บริเวณโรงสูบน้ําวังหว้า) จํานวน 409,000 บาท
    - เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม 
แบบหอยโข่ง โดยใช้มอเตอร์ไฟฟาและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องสูบน้ําของมอเตอร์ไฟฟา ซึ่งอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ 
โดยท่อดูดและท่อส่งน้ําขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 6
 นิ้ว 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งอื่นๆ จํานวน 1 ชุด
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 51 (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 140
ลําดับที่ 28)

7. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องเก็บเอกสารและพัสดุ 
(ชุมชนหนองกระโดง) จํานวน 300,000 บาท
     - เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้อง
เก็บเอกสารและพัสดุ โดยก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6.00ม.x12.00ม. โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยกระเบื้อง
ลอนคู่พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม.
(เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป
.6/2563)
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 51 (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 140/1 
ลําดับที่ 28)

8. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่าK) จํานวน 20,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่าK) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
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การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารคัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่กค.(กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลัก
เกณฑ์ 
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุงระบบผลิต-กรองน้ํา 
ท่อจ่ายน้ําประปา โรงสูบน้ําและอาคารต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 51 (1) ให้มีน้ําสะอาด หรือการประปา
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เอกสารงบประมาณ 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ของ 

 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

    - ประมาณการรายรับ 

    - ประมาณการรายจ่าย 
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 24,602,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 14,602,000 บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุด รวม 1,900,000 บาท

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด จํานวน 1,900,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา ในปงบประมาณที่
ผานมาเป็น
เกณฑ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รวม 1,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,000 บาท

โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ

ดอกเบี้ยรับจํานํา รวม 12,700,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 12,700,000 บาท

โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบี้ยรับจํานําของ
เดือน ตุลาคม 2561
ถึงเดือน กันยายน 2562 เป็นเกณฑ

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ

รายได้อื่น  เป็นเงิน 10,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% จํานวน 3,000,000 บาท

ตั้งรับเงินจัดสรร ร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิประจําป 2562 เพื่อจัด
สรร
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง

วันที่พิมพ : 11/10/2562  11:36:21 หน้า : 1/2



ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 5,000,000 บาท

ตั้งรับเงินจัดสรร ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําป 2562 เพื่อจัด
สรร
เป็นเงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 2,000,000 บาท

ตั้งรับเงินจัดสรร ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิประจําป 2562 เพื่อจัด
สรร
เป็นเงินรางวัลประจําป

วันที่พิมพ : 11/10/2562  11:36:21 หน้า : 2/2



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  16,200,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 2,265,000 บาท

งบกลาง รวม 2,265,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารกรุง
ไทย 
จํากัด (มหาชน) สาขาแกลง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เปนเงิน 
5,000,000 บาท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เปนเงิน 
6,000,000 บาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เปนเงิน 
5,000,000 บาท รวมวงเงิน 16,000,000 บาท ซึ่งเสียอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน+เพิ่ม 1% ต่อปี และ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เปนเงิน 30,000,000 บาท 
เสียอัตราดอกเบี้ย ( MOR-2%ต่อปี)
- เพื่อจ่ายเปน ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้เกินบัญชีธนาคารออมสิน 
สาขาแกลง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 เปนเงิน 9,000,000 บาท 
เสียอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจํา 12 เดือนบวกเพิ่ม 1% ต่อปี 
และสัญญาต่อท้าย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เปนเงิน 
10,000,000 บาท และสัญญาต่อท้ายครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เปนเงิน 11,000,000 บาท และ 
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยเสียอัตราดอกเบี้ย (MOR-2.00%
 ต่อปี)
- เพื่อจ่ายเปน ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559

เปนเงิน 20,000,000 บาท เสียอัตราดอกเบี้ย (MLR-1.0%ต่อปี)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอ แกลง   จังหวัดระยอง

วันที่พิมพ์ : 11/10/2562  11:36:33 หน้า : 1/11



เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 265,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเปนเงินสมทบ
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล 
ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ผ่านมา 

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,090,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,090,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล 
ผู้มีสิทธิได้รับตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว
 1046 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,000,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าจ้างประจําพนักงานสถานธนานุบาล ที่ปฏิบัติ
งาน
ในกิจการสถานธนานุบาลฯ และจ่ายเปนเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,755,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,068,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล 
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ เปนไปตามหนังสือสํานักงาน 
จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว 1480 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559  

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 300,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
สถานธนานุบาล และครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. 
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เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 120,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล 
และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15  มกราคม 2550 และ
ค่าตรวจสอบทรัพย์รับจํานําประจําสัปดาห์, ค่าตรวจทรัพย์รับ
จํานํา
ประจํา 2 เดือน, ค่าตรวจทรัพย์รับจํานําประจําปี ให้แก่เจ้า
หน้าที่  
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท ที่ มท 0801.5/ว 1509 
ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 2551

ค่าอาหาร จํานวน 150,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการ
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจําวันทําการของ
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30
  มิถุนายน 2549 

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 22,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ได้ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 710 
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงาน
สถานธนานุบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา 
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 
ลงวันที่ 17  พฤศจิกายน 2551 

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 66,000 บาท

- สําหรับเปนค่าพาหนะเหมาจ่ายสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น  
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2550 
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เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 280,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจํา 
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบ
ของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2522 (รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2535)

ค่าใช้สอย รวม 399,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 199,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงาน
ทําสิ่งของต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 4,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
ตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของสถานธนานุบาล

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 15,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล  

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 5,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมเครือข่าย
เชื่อมโยงกับสํานักงาน จ.ส.ท.
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ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล  
- เปนไปตามหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท ที่ มท 0304/ว 1638 
ลงวันที่ 24  ธันวาคม 2544 

ค่าวารสาร จํานวน 4,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์  เพื่อนํามาใช้บริการ
ประชาชนสถานธนานุบาล 

ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าตรวจสอบบัญชี เพื่อจ่ายให้สํานักงานตรวจ
เงิน
แผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี  และรับรองงบการเงินของสถาน
ธนานุบาล 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.ที่ มท. 0801.5/ว 524 
ลงวันที่ 21  มีนาคม 2557

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท

ค่ารับรอง จํานวน 10,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองแก่ผู้มาตรวจ
งานสถานธนานุบาล หรือเทศบาลอื่นที่มาเยี่ยมชมกิจการสถาน
ธนานุบาล 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ

รวม 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก และค่าขนย้าย
ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล  

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล
วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปีและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 140,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุ
บาล   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นนอกเหนือ
จากสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคาร
สํานักงานสถานธนานุบาล 
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ค่าวัสดุ รวม 212,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

สําหรับจ่ายเปน
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซอง
เอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเปน
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผังแสดงวงจรต่าง ๆ
 ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจ่ายเปน
-ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท

สําหรับจ่ายเปน
-ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเปน
-ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ฯลฯ
-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถจักรยานยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบรก หัวเทียน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 4,400 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และสาธารณูปโภค 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเปน
-ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ( Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact,Disc, 
Digital Video, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 76,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายเปนค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงานสถานธนานุบาล 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย 
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงานสถานธนานุ
บาล 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ,ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ และอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ ฯลฯ ของ
สถานธนานุบาล 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายเปนค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมอื่น
ที่ใช้ในราชการเทศบาล

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโทรคมนาคม  ของสถานธนานุ
บาล 

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 10,090,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,090,000 บาท
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 5,000,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายสมทบเปนเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการสถาน
ธนานุบาล
- เปนไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไร
สุทธิ
ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ประกาศ ณ วันที่ 29  มกราคม 2557 ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส
.ท.
ที่ มท. 0801.5/ว151.1 ลงวันที่  30  มกราคม 2557  

ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 90,000 บาท

- สําหรับจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท.ตามที่กําหนดให้ตั้งไว้
โดยคํานวณจากกําไรสุทธิแต่ละปี 
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บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายเปนเงินรางวัลประจําปีให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วน
ของ 
จังหวัด อําเภอเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล และสํานัก
งาน จ.ส.ท
- เปนไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไร
สุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
ประกาศ ณ วันที่ 29  มกราคม  2557 และเปนไปตามระเบียบ
สํานักงาน 
จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ
. 2557 
ตามหนังสือสํานักงานจ.ส.ท.ที่ มท. 0801.5/ว151.1 
ลงวันที่  30  มกราคม 2557 

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายเปนเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล เปนไป
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ
ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ประกาศ ณ วันที่ 29  มกราคม พ.ศ. 2557 ตามหนังสือสํานัก
งาน 
จ.ส.ท.ที่ มท. 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่  30  มกราคม 2557 
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