








เทศบาลตําบลเมืองแกลง

เขต/อําเภอ แกลง    จังหวัดระยอง

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

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง  -    

พืนที 14.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 18,151 คน

ชาย 8,645 คน

หญิง 9,506 คน

ข้อมูล ณ วันที 28 กันยายน 2559



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลงอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลงจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 271,402,228.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 173,356,134.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 67,364,077.35 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 3 โครงการ รวม 26,200.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 28 โครงการ รวม 3,737,730.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 5 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 130,136,065.34 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 15,693,495.82 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 7,340,313.29 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 5,901,012.47 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 704,563.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 65,816,603.76 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 34,680,077.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 19,068,624.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 76,781,728.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 3,958,925.51 บาท

งบบุคลากร จํานวน 31,132,960.16 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 28,004,841.79 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,856,000.60 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 9,829,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 16,380,842.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท









คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 16,496,910.27 13,650,000.00 14,250,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 11,075,479.19 8,104,500.00 8,104,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,658,899.92 4,543,500.00 4,543,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,138,084.41 2,700,000.00 2,700,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 548,913.20 751,000.00 751,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บ 36,918,286.99 29,750,000.00 30,350,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 78,652,981.70 69,350,000.00 69,650,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 78,652,981.70 69,350,000.00 69,650,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 36,424,583.00 31,900,000.00 51,881,200.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 36,424,583.00 31,900,000.00 51,881,200.00

รวม 151,995,851.69 131,000,000.00 151,881,200.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 4,401,382.24 10,399,500.00 27,587,600.00

งบบุคลากร 37,384,245.13 42,253,500.00 43,440,400.00

งบดําเนินงาน 36,314,350.21 48,001,000.00 48,534,400.00

งบลงทุน 9,755,048.33 13,162,000.00 17,949,800.00

งบรายจ่ายอืน 20,000.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 12,346,820.00 12,905,000.00 13,504,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 100,221,845.91 126,746,000.00 151,041,200.00

รวม 100,221,845.91 126,746,000.00 151,041,200.00







ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 28,402,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,103,800

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 27,544,100

แผนงานสาธารณสุข 8,478,700

แผนงานเคหะและชุมชน 39,966,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,864,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,094,500

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 27,587,600

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 151,041,200





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,148,900 3,108,100 4,383,100 17,640,100

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,721,900 3,108,100 4,383,100 13,213,100

งบดําเนินงาน 5,658,000 1,181,100 1,347,000 8,186,100

    ค่าตอบแทน 305,000 97,000 191,000 593,000

    ค่าใช้สอย 3,102,000 554,000 590,000 4,246,000

    ค่าวัสดุ 1,115,000 528,600 566,000 2,209,600

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

งบลงทุน 2,204,000 181,800 150,000 2,535,800

    ค่าครุภัณฑ์ 2,154,000 131,800 150,000 2,435,800

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 50,000 0 100,000

งบรายจ่ายอืน 25,000 0 0 25,000

    รายจ่ายอืน 25,000 0 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 15,000 15,000

    เงินอุดหนุน 0 0 15,000 15,000

                                             รวม 18,035,900 4,471,000 5,895,100 28,402,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 4,682,800 4,682,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,682,800 4,682,800

งบดําเนินงาน 1,021,000 1,021,000

    ค่าตอบแทน 45,000 45,000

    ค่าใช้สอย 307,000 307,000

    ค่าวัสดุ 516,000 516,000

    ค่าสาธารณูปโภค 153,000 153,000

งบลงทุน 400,000 400,000

    ค่าครุภัณฑ์ 350,000 350,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 50,000

                                             รวม 6,103,800 6,103,800

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 800,100 3,499,700 4,299,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 800,100 3,499,700 4,299,800

งบดําเนินงาน 134,500 8,556,800 8,691,300

    ค่าใช้สอย 45,000 2,267,900 2,312,900

    ค่าวัสดุ 89,500 6,288,900 6,378,400

งบลงทุน 50,000 1,751,000 1,801,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 520,000 570,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,231,000 1,231,000

งบเงินอุดหนุน 0 12,752,000 12,752,000

    เงินอุดหนุน 0 12,752,000 12,752,000

                                             รวม 984,600 26,559,500 27,544,100



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 995,300 968,700 1,479,100 3,443,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 995,300 968,700 1,479,100 3,443,100

งบดําเนินงาน 119,000 937,400 275,200 1,331,600

    ค่าตอบแทน 14,000 17,400 64,000 95,400

    ค่าใช้สอย 45,000 613,000 45,000 703,000

    ค่าวัสดุ 60,000 42,000 115,000 217,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 265,000 51,200 316,200

งบลงทุน 0 3,134,000 80,000 3,214,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 30,000 30,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 3,134,000 50,000 3,184,000

งบเงินอุดหนุน 0 400,000 90,000 490,000

    เงินอุดหนุน 0 400,000 90,000 490,000

                                             รวม 1,114,300 5,440,100 1,924,300 8,478,700

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 647,400 3,180,300 1,497,500 6,062,700 11,387,900

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 647,400 3,180,300 1,497,500 6,062,700 11,387,900

งบดําเนินงาน 37,400 1,833,000 5,504,700 12,707,000 20,082,100

    ค่าตอบแทน 0 46,000 36,000 684,000 766,000

    ค่าใช้สอย 12,000 230,000 4,354,900 7,730,000 12,326,900

    ค่าวัสดุ 23,000 1,417,000 1,113,800 4,085,000 6,638,800

    ค่าสาธารณูปโภค 2,400 140,000 0 208,000 350,400

งบลงทุน 0 7,546,000 100,000 850,000 8,496,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 150,000 100,000 800,000 1,050,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 7,396,000 0 50,000 7,446,000

                                             รวม 684,800 12,559,300 7,102,200 19,619,700 39,966,000



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,677,700 1,677,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,677,700 1,677,700

งบดําเนินงาน 1,181,800 1,181,800

    ค่าตอบแทน 76,800 76,800

    ค่าใช้สอย 1,085,000 1,085,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

งบลงทุน 5,000 5,000

    ค่าครุภัณฑ์ 5,000 5,000

                                             รวม 2,864,500 2,864,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม

งบบุคลากร 309,000 309,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 309,000 309,000

งบดําเนินงาน 8,040,500 8,040,500

    ค่าตอบแทน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 6,480,000 6,480,000

    ค่าวัสดุ 95,500 95,500

    ค่าสาธารณูปโภค 1,435,000 1,435,000

งบลงทุน 1,498,000 1,498,000

    ค่าครุภัณฑ์ 1,348,000 1,348,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 247,000 247,000

    เงินอุดหนุน 247,000 247,000

                                             รวม 10,094,500 10,094,500



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 27,587,600 27,587,600

    งบกลาง 27,587,600 27,587,600

                                             รวม 27,587,600 27,587,600









รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 8,663,409.00 9,178,859.75 12,341,152.43 10,200,000 4.90 % 10,700,000

     ภาษีบํารุงท้องที 577,304.48 500,311.71 554,381.44 340,000 0.00 % 340,000

     ภาษีป้าย 3,024,091.80 3,147,573.48 3,510,656.40 3,000,000 3.33 % 3,100,000

     อากรการฆ่าสัตว์ 93,450.00 90,970.00 90,720.00 110,000 0.00 % 110,000

รวมหมวดภาษีอากร 12,358,255.28 12,917,714.94 16,496,910.27 13,650,000 14,250,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 140,175.00 136,455.00 136,080.00 150,000 0.00 % 150,000

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 28,035.00 27,378.00 27,216.00 30,000 0.00 % 30,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 820.00 320.00 240.00 500 0.00 % 500

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 135,225.75 46,770.50 49,343.00 50,000 0.00 % 50,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 7,686,843.51 8,293,046.70 9,048,723.54 6,748,000 0.00 % 6,748,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 32,300.00 34,500.00 34,500.00 30,000 0.00 % 30,000
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 63,500.00 72,250.00 72,900.00 80,000 0.00 % 80,000

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 15,000.00 16,000.00 91,600.00 10,000 0.00 % 10,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 28,790.00 32,340.00 56,830.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 30,740.00 33,620.00 30,160.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 4,860.00 4,580.00 5,900.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 -87.00 0.00 0 0.00 % 0
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 6,000.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 5,800.00 3,200.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 170,700.00 139,300.00 197,750.00 200,000 0.00 % 200,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 11,480.00 8,780.00 7,860.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 28,260.00 12,800.00 30,200.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าปรับการผิดสัญญา 124,100.00 1,125,890.50 417,066.65 50,000 0.00 % 50,000

     ค่าปรับอืน ๆ 56,560.00 38,136.00 37,810.00 20,000 0.00 % 20,000

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 706,860.00 557,630.00 626,560.00 600,000 0.00 % 600,000

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

24,900.00 35,150.00 40,700.00 21,000 0.00 % 21,000

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 13,350.00 9,050.00 31,800.00 15,000 0.00 % 15,000

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 97,000.00 100,000.00 90,000.00 50,000 0.00 % 50,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 4,030.00 5,330.00 3,620.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 18,710.00 16,885.00 16,920.00 10,000 0.00 % 10,000

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 28,000.00 7,500.00 8,500.00 7,000 0.00 % 7,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 9,466,239.26 10,769,424.70 11,075,479.19 8,104,500 8,104,500

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 2,952,844.00 2,909,804.00 3,794,633.00 2,500,000 0.00 % 2,500,000

     ดอกเบีย 3,151,250.06 3,101,223.90 2,864,266.92 2,043,500 0.00 % 2,043,500

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,104,094.06 6,011,027.90 6,658,899.92 4,543,500 4,543,500

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,962,835.40 2,428,339.74 2,138,084.41 2,700,000 0.00 % 2,700,000

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,962,835.40 2,428,339.74 2,138,084.41 2,700,000 2,700,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 772,500.00 241,200.00 141,100.00 550,000 0.00 % 550,000

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 34.00 89.00 1,000 0.00 % 1,000

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 736,651.60 531,538.00 407,724.20 200,000 0.00 % 200,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,509,151.60 772,772.00 548,913.20 751,000 751,000

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 15,100.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

รวมหมวดรายได้จากทุน 15,100.00 0.00 0.00 1,000 1,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 1,304,596.31 1,645,867.87 2,000,000 -20.00 % 1,600,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 26,590,571.92 28,965,468.12 29,733,696.10 26,000,000 0.00 % 26,000,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 26,006,308.90 24,102,578.81 24,500,038.53 24,000,000 0.00 % 24,000,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,892,154.08 2,405,256.83 2,674,600.05 1,300,000 0.00 % 1,300,000

     ภาษีสุรา 2,951,048.52 3,277,893.15 3,715,616.42 3,000,000 6.67 % 3,200,000

     ภาษีสรรพสามิต 6,451,754.08 4,458,584.37 6,401,252.90 5,300,000 9.43 % 5,800,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 116,741.60 131,191.93 178,508.30 100,000 0.00 % 100,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 265,760.26 256,681.63 182,896.53 150,000 0.00 % 150,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 11,070,388.00 8,699,529.00 9,620,505.00 7,500,000 0.00 % 7,500,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 75,344,727.36 73,601,780.15 78,652,981.70 69,350,000 69,650,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 35,922,540.00 36,727,459.00 36,424,583.00 31,900,000 62.64 % 51,881,200

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 35,922,540.00 36,727,459.00 36,424,583.00 31,900,000 51,881,200

รวมทุกหมวด 142,682,942.96 143,228,518.43 151,995,851.69 131,000,000 151,881,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 151,881,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 14,250,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 10,700,000 บาท
เพิมขึน จํานวน 500,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 340,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 3,100,000 บาท
เพิมขึน จํานวน 100,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 110,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 8,104,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 150,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 30,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 6,748,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 30,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 80,000 บาท

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

จํานวน 21,000 บาท

เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 15,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 50,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 7,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 4,543,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 2,500,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ดอกเบีย จํานวน 2,043,500 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,700,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 2,700,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 751,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 550,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 200,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 69,650,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,600,000 บาท
ลดลง จํานวน 400,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 26,000,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 24,000,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,300,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 3,200,000 บาท
เพิมขึน จํานวน 200,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,800,000 บาท
เพิมขึน จํานวน 500,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 7,500,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที
ผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 51,881,200 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 51,881,200 บาท

เพิมขึน จํานวน 19,981,200 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับราย
รับจริงของปีงบประมาณทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000 572,853.87 1,133,280 1,133,300 0 % 1,133,300

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 240,000 176,967.93 270,000 270,000 0 % 270,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 176,967.93 270,000 270,000 0 % 270,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 216,000 174,774.48 324,000 324,000 0 % 324,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,601,370.97 1,439,419.07 2,429,640 2,429,700 0 % 2,429,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,053,370.97 2,540,983.28 4,426,920 4,427,000 4,427,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,623,470 2,906,864.34 2,909,956.77 3,891,400 5.12 % 4,090,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 120,492 10,500 9,100 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 72,566 109,200 109,200 151,200 23.02 % 186,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 192,360 201,660 219,210 240,800 3.07 % 248,200

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 5,766 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 674,282.18 833,239.7 814,569.35 740,500 35.4 % 1,002,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 305,308.21 277,912 133,900 122,100 -9.42 % 110,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง    จังหวัดระยอง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินอืนๆ 0 67,200 58,100 79,800 5.26 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,994,244.39 4,406,576.04 4,254,036.12 5,225,800 5,721,900

รวมงบบุคลากร 7,047,615.36 6,947,559.32 8,680,956.12 9,652,800 10,148,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 7,218,429 0 2,922,000 -100 % 0

ค่าเบียประชุม 6,500 1,625 11,625 17,500 -42.86 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,680 7,140 0 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 111,600 85,200 77,400 65,000 0 % 65,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 81,376 90,785 60,445 200,000 0 % 200,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 528,800 23,959.25 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 743,956 7,427,138.25 149,470 3,234,500 305,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 292,510.65 646,870.3 863,075.27 1,302,000 0 % 1,302,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 98,585 88,975 70,050 239,800 4.25 % 250,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน,นัก
ศึกษา 0 0 0 259,400 15.65 % 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมร่วมใจ
ประหยัดไฟฟ้า 0 0 0 70,000 0 % 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 0 0 0 233,130 -14.21 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้
ซึงสถาบันหลักของชาติในระดับพืนที

0 0 0 40,000 0 % 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 0 0 100 % 640,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมร่วมใจ
ประหยัดไฟฟ้า 87,734 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมร่วมใจ
ประหยัดไฟฟ้า 0 63,130 56,737.2 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานเทศบาล 0 283,550 212,100 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา 0 0 290,180 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน,นักศึกษา 275,520 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน,นักศึกษา 0 236,800 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 32,663 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 129,365 50,650 153,500 30.29 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายก
เทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล 0 651,227.75 0 0 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 0 12,581 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 49,058.59 42,782.57 81,582 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 836,071.24 2,155,281.62 1,624,374.47 2,397,830 3,102,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 125,678 171,772.2 368,531.5 621,000 -35.59 % 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,659.4 6,339.75 2,781.6 55,000 -63.64 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,344 30,736 30,759 40,000 0 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 8,059.7 10,670 13,556.7 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 44,800 35,390 18,350 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 555,840.52 423,814.6 374,514.23 500,000 -4 % 480,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,550 5,250 8,424.2 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,600 54,020 76,690 90,000 0 % 90,000

วัสดุอืน 0 0 734 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 854,531.62 737,992.55 894,341.23 1,391,000 1,115,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 578,517.26 518,150.94 669,137.5 650,000 0 % 650,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 38,402.3 13,601.84 10,862.64 40,000 75 % 70,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 57,942.79 54,735.12 62,064.11 80,000 25 % 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 87,939 78,969 111,619 100,000 50 % 150,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 19,250.37 48,118.97 471,731.94 540,510 -69.29 % 166,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 782,051.72 713,575.87 1,325,415.19 1,410,510 1,136,000

รวมงบดําเนินงาน 3,216,610.58 11,033,988.29 3,993,600.89 8,433,840 5,658,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงานขนาดกลาง 4,500 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสแกนลายนิวมือ 0 0 9,800 0 0 % 0

เครืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล 180,000 0 0 0 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 1,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) (ชุมชนสารนารถ) 0 0 0 0 100 % 1,423,000

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ในอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

0 0 0 0 100 % 531,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 9,990 0 0 0 0 % 0

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 78,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet 
Printer 0 0 4,300 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 0 0 9,300 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ 25,000 0 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 3,500 0 0 0 0 % 0

เครืองสํารองกระแสไฟฟ้า 1,700 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 86,233.96 47,306.79 27,803.5 200,000 0 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 390,723.96 47,306.79 81,203.5 200,000 2,154,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง (ภายนอก) 0 359,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างโรงเรือนจอดรถ
รางบริเวณอาคารงานป้องกันฯ 264,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงทาสีตีเส้นเนินชะลอ
ความเร็วและบริเวณ 146,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 9,600 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 410,000 368,600 0 50,000 50,000

รวมงบลงทุน 800,723.96 415,906.79 81,203.5 250,000 2,204,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 25,000 20,000 25,000 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอืน 0 25,000 20,000 25,000 25,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0 25,000 20,000 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไป 11,074,949.9 18,422,454.4 12,775,760.51 18,361,640 18,035,900

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,156,118 1,687,051.77 1,770,775.35 1,821,400 34.39 % 2,447,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 88,860 20,880 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 85.71 % 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 262,442.14 287,552 500,918 544,200 0.39 % 546,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 175,022 151,438 33,936 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,682,442.14 2,146,921.77 2,305,629.35 2,443,600 3,108,100

รวมงบบุคลากร 1,682,442.14 2,146,921.77 2,305,629.35 2,443,600 3,108,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 87,750 90,600 95,400 100,800 -28.57 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 21,702 24,404 14,740 5,000 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 16,727 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 126,179 115,004 110,140 125,800 97,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 17,530 26,447 207,097 367,000 2.72 % 377,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,375 10,000 20 % 12,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําข้อมูลแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําข้อมูลสํารวจพืน
ฐานทําแผนชุมชน 9,750 61,915 11,375 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
และแผนพัฒนาสามปีเพิมเติม 3,750 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 280 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 5,670 65,463 70,000 0 % 70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,700 41,255.9 17,484.25 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 33,010 135,287.9 306,794.25 542,000 554,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 200,904 96,367.95 76,892 333,000 5.11 % 350,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 59,924.02 94,916.5 42,799.15 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,400 2,800 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 46,413.64 27,538.98 0 10,000 -64 % 3,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 128,313 24,782 7,506 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,350 29,935 40,140.06 30,000 0 % 30,000

วัสดุอืน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 473,304.66 276,340.43 167,337.21 518,000 528,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,219.8 1,219.8 1,219.8 1,500 0 % 1,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,219.8 1,219.8 1,219.8 1,500 1,500

รวมงบดําเนินงาน 633,713.46 527,852.13 585,491.26 1,187,300 1,181,100

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 2,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับบริการประชาชน 18,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 0 0 12,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือชันไม้วางของด้านเดียว 29,280 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือชันไม้วางของสองด้าน 92,400 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะสําหรับบริการประชาชน 3,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือแผงไม้ระแนงสําหรับจัด
นิทรรศการ 13,500 0 0 0 0 % 0

ตู้สาขาโทรศัพท์ 0 0 0 0 100 % 81,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 32,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 4,300 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 53,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 1,700 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 0 0 6,200 0 0 % 0

ค่าจัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว 0 0 3,300 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 8,500 19,218.27 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 255,680 19,218.27 24,500 50,000 131,800

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 50,000 50,000

รวมงบลงทุน 255,680 19,218.27 24,500 100,000 181,800

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,571,835.6 2,693,992.17 2,915,620.61 3,730,900 4,471,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,775,360 2,377,972.46 2,567,236.07 2,567,940 36.78 % 3,512,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 100,830 97,849 33,084 9,060 -92.27 % 700

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 42.86 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 537,280 609,668.19 688,440 595,400 24.54 % 741,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 130,440 102,520 86,940 51,400 33.27 % 68,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,543,910 3,188,009.65 3,375,700.07 3,265,800 4,383,100

รวมงบบุคลากร 2,543,910 3,188,009.65 3,375,700.07 3,265,800 4,383,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 11,700 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 117,900 108,000 102,000 71,000 -49.3 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,695 26,147 41,042.5 56,000 -1.79 % 55,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 225,041 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 372,336 134,147 143,042.5 227,000 191,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 54,325 18,400 38,197.73 330,000 0 % 330,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการชําระภาษี 0 0 20,160 20,160 48.81 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประหยัด
นํามัน 0 0 0 13,000 130.77 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 21,040 131,040 80,000 0 % 80,000

โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร 32,799 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 68,145 50,573 122,375.56 150,000 -20 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 155,269 90,013 311,773.29 593,160 590,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 186,127 92,167.75 137,208 145,000 3.45 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,680 320 7,618.4 2,000 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 43,990 0 39,757 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 299,366.87 321,773.68 217,317.5 250,000 12 % 280,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 4,000 0 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,630 36,235 38,594 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 573,793.87 450,496.43 440,494.9 531,000 566,000

รวมงบดําเนินงาน 1,101,398.87 674,656.43 895,310.69 1,351,160 1,347,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเค๊าเตอร์สําหรับชําระภาษี 75,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบราง
เลือน 220,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น 6,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซือเครืองวัดระยะเลเซอร์ดิจิตอล 0 0 15,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือล้อวัดระยะเลเซอร์แบบดิจิตอล 0 0 13,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจ้ดซือเครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก(Inkjet Printer) 0 8,600 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ 0 30,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 5,500 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 
VA 0 0 9,300 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 36,195 33,570 64,140 150,000 0 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 343,195 72,170 111,840 150,000 150,000

รวมงบลงทุน 343,195 72,170 111,840 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 15,000 15,000 15,000 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 15,000 15,000 15,000 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 15,000 15,000 15,000 15,000

รวมงานบริหารงานคลัง 3,988,503.87 3,949,836.08 4,397,850.76 4,781,960 5,895,100

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 17,635,289.37 25,066,282.65 20,089,231.88 26,874,500 28,402,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 531,180 556,560 586,320 367,900 70.07 % 625,700

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 921,779.03 950,690 1,077,000 1,158,300 3.21 % 1,195,500

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 11,945 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,702,760.96 1,834,565.16 2,358,101.61 2,499,500 1.58 % 2,538,900

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 889,576 734,351 350,924.13 356,000 -9.35 % 322,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,057,240.99 4,076,166.16 4,372,345.74 4,381,700 4,682,800

รวมงบบุคลากร 4,057,240.99 4,076,166.16 4,372,345.74 4,381,700 4,682,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 56,850 66,600 31,300 45,000 0 % 45,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 35,716.5 13,616 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 92,566.5 80,216 31,300 45,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 25,990 3,070 1,943.5 7,000 0 % 7,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตังจุดตรวจเพือ
ป้องกันช่วงเทศกาล ต่าง ๆ 0 0 0 70,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการตังจุดตรวจเพือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ
การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมศักยภาพ อปพร. 186,795 129,460 120,275 130,000 -23.08 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมตรวจป้องกันและ
ป้อมปราบอาชญากรรมและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 36,720 146,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดตังจุดตรวจเพือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรช่วง
เทศกาล ต่าง ๆ

0 0 88,532 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดตังจุดตรวจเพือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรช่วง
เทศกาลต่างๆ

92,283 102,928 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 3,825 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 15,280 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 19,330 19,876.12 16,855 119,000 -74.79 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมค่าใช้สอย 328,223 255,334.12 279,605.5 492,000 307,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,308 17,605 15,925 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,800 513.6 0 7,000 0 % 7,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,937 9,634 7,575 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 24,972 19,800 12,724 5,000 200 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 34,661.25 39,521 8,351 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 209,777.41 244,643.42 175,123.02 210,000 0 % 210,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 460 3,750 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 159,700 49,600 25,500 45,000 0 % 45,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,610 13,423.15 2,500.59 7,000 -14.29 % 6,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 150,000 148,200 76,633.4 150,000 0 % 150,000

วัสดุอืน 9,700 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 644,925.66 546,690.17 324,332.01 507,000 516,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 102,313.72 109,425.61 120,819.94 100,000 0 % 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 27,068.86 28,419.2 60,350.14 38,000 0 % 38,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,330.75 11,808.95 11,607.04 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 141,713.33 149,653.76 192,777.12 153,000 153,000

รวมงบดําเนินงาน 1,207,428.49 1,031,894.05 828,014.63 1,197,000 1,021,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีของพนักงานวิทยุ 1,200 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเลือยโซ่ยนต์ขนาด 2 แรงม้า 12,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําเย็นแบบควําถัง 3,600 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือหมวกดับเพลิง 24,800 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 208,663.05 334,170.54 297,066.52 350,000 0 % 350,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 250,263.05 334,170.54 297,066.52 350,000 350,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคา
คลุมดาดฟ้าอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 553,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 17,322 0 1,000 4,900 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 570,322 0 1,000 50,000

รวมงบลงทุน 250,263.05 904,492.54 297,066.52 351,000 400,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 5,514,932.53 6,012,552.75 5,497,426.89 5,929,700 6,103,800

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,514,932.53 6,012,552.75 5,497,426.89 5,929,700 6,103,800

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 224,103.88 469,067.9 14,361.29 4,800 15,318.7
5 % 740,100

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 15,630 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินประจําตําแหน่ง 19,016 42,000 1,693.54 2,000 2,900 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 75,641.32 45,660 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 15,623 7,500 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 334,384.2 579,857.9 16,054.83 6,800 800,100

รวมงบบุคลากร 334,384.2 579,857.9 16,054.83 6,800 800,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 25,500 42,000 1,693.54 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,975 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,500 45,975 1,693.54 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 31,976 1,391 1,106 15,000 0 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 7,438 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 6,800 3,440 20,000 0 % 20,000

โครงการงานวัน 12 สิงหามหาราชินี 138,000 0 0 0 0 % 0

โครงการงานวัน 5 ธันวามหาราช 38,000 0 0 0 0 % 0

โครงการงานวันเทศบาล 29,760 0 0 0 0 % 0

โครงการงานวันปิยมหาราช 1,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,290.72 4,630.95 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 260,464.72 12,821.95 4,546 45,000 45,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,672 28,901 29,530 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,220 2,910 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 13,200 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 56,330 49,000 33,751.8 60,000 -30.83 % 41,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,000 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,370 8,675.38 15,800.8 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 149,592 105,686.38 79,082.6 118,000 89,500

รวมงบดําเนินงาน 435,556.72 164,483.33 85,322.14 163,000 134,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือม้านังมีพนักพิง(ม้านังอัลลอยด์) 225,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซือวัสดุครุภัณฑ์และสือวีดี
ทัศน์จัดนิทรรศการสุขศาลาเยียวยาโลก
ร้อนเมืองแกลง

100,900 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

จัดซือเครืองดนตรีไทย จํานวน 11 
รายการ 236,100 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 25,000 0 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET 
Printer) 4,300 0 0 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟ ขนาด 750VA 1,700 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 9,152.62 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 602,152.62 0 0 50,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างลานไม้พืนเทียมยก
ระดับพร้อมบันได คสล.ทางขึนบริเวณ
อาคารหน้าบ้านก๋ง สนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พระพรรษา

199,500 0 0 0 0 % 0

โครงการตกแต่งพร้อมอุปกรณ์สุขศาลา
เยียวยาโลกร้อนเมืองแกลง 100,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 299,500 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 901,652.62 0 0 50,000 50,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,671,593.54 744,341.23 101,376.97 219,800 984,600

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 151,905.33 502,745 608,260 1,342,700 22.95 % 1,650,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 44,054 1,500 0 0 0 % 0

เงินวิทยฐานะ 0 67,200 84,700 109,200 0 % 109,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 445,377.54 727,808 1,236,804.13 1,576,300 1.54 % 1,600,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 317,848 447,712 45,732 72,000 0 % 72,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 959,184.87 1,814,165 2,042,696.13 3,167,400 3,499,700

รวมงบบุคลากร 959,184.87 1,814,165 2,042,696.13 3,167,400 3,499,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 84,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 84,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 423,531.76 963 2,211.01 290,000 -93.1 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน 0 16,781 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพือป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 0 0 12,600 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการวันไหว้ครู 0 3,150 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 0 632,600 797,160 1,932,000 3.41 % 1,997,900

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือนําหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยานําสู่การ
ปฏิบัติ

0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือนําหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยานําสู่การ
ปฏิบัติ

0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 14,236 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 54,704 76,060 74,000 -45.95 % 40,000

โครงการจัดทําหลักสูตรระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา 100,000 15,680 0 0 0 % 0

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 8,780 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 87,391 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจํา
เป็นตามหลักสูตร 31,280 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนของ
เด็ก/เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

0 2,880 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 9,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 104,600 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 5,938.5 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 778,818.76 726,758 893,969.51 2,366,000 2,267,900

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 266,484 167,289 49,664 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,342 9,689.92 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 79,195 30,000 29,560 30,000 0 % 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 5,099,623.97 5,012,592.68 5,411,248.08 5,686,400 7.43 % 6,108,900

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 148,694 0 0 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 99,860 11,867.37 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 9,740 5,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,250 5,000 2,350 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 17,070 9,685 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,923 15,639.99 11,350.5 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 78,670 87,975.45 24,200 22,200 125.23 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 5,859,111.97 5,359,479.41 5,533,372.58 5,868,600 6,288,900

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 462.3 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 3,829.22 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 4,291.52 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 6,637,930.73 6,090,528.93 6,427,342.09 8,318,600 8,556,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 
หน้า 24,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 13,700 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่น 0 0 4,290 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองโทรสาร 18,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 66,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือชันวางหนังสือ 28,600 0 29,940 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บของใช้ของนักเรียน 106,200 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 91,600 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 9,980 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี โรงอาหาร 0 0 26,900 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี สําหรับครู 0 0 21,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี สําหรับครู 0 0 9,900 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี สําหรับคอมพิวเตอร์ 0 0 8,850 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอี 31,800 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือพัดลมโคจรพร้อมติดตัง 0 0 58,000 0 0 % 0

จัดซือชุดรับแขก 22,900 0 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เก็บของใช้เด็กนักเรียน 0 318,000 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน 0 318,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

จัดซือโต๊ะ เก้าอี โรงอาหาร 0 318,000 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะ เก้าอี สําหรับครู 0 318,000 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะ เก้าอี ห้องประชุม 0 318,000 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา ชุด 9 17,900 0 0 0 0 % 0

จัดซือพัดลมโคจร 0 25,300 0 0 0 % 0

ชันวางหนังสือเหล็กทังชุด 75,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี สําหรับนักเรียน 0 0 77,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองช่วยสอนพร้อมลําโพง
และไมล์แบบพกพา 0 0 14,950 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองเล่น DVD 0 0 5,970 0 0 % 0

ค่าติดตังระบบกระจายเสียงภายใน
โรงเรียน 87,000 0 0 0 0 % 0

ค่าติดตังระบบเครืองเสียงภายในห้อง
ประชุมพร้อมเทปบันทึกเสียง 200,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LEF TV) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิว 0 0 44,970 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองกรองนํา 0 0 45,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองกรองนํา 0 11,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซืออุปกรณ์สนามเด็กเล่น 0 0 0 0 100 % 520,000

จัดซือโต๊ะเทเบิลเทนนิส 0 9,400 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ 0 0 15,166.67 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 0 0 4,300 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 723,700 1,636,200 444,283.31 0 520,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างตกแต่งห้องเกียรติยศ 
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 0 0 180,900 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างหลังคาทางเดินถนนโรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา ขนาดไม่น้อยกว่า 
3x90 เมตร และกันสาดด้านหน้าอาคาร
เรียนชัน 1

0 0 1,306,000 0 0 % 0

ค่าจัดทํารางรับนําฝนชายคาอาคาร
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 0 279,900 0 0 0 % 0

ค่าปูกระเบืองอาคารเรียนโรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา 0 0 0 0 100 % 1,031,000

โครงการติดตังแผงโซล่าเซลล์(พลังงาน
แสงอาทิตย์)โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
บริเวณสนามกีฬาอําเภอแกลง

298,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงพืนห้องเรียนโรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา 50,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าจัดจ้างทําป้ายแนะนําโรงเรียน 0 0 51,500 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมระบบระบาย
นําโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 0 0 1,900,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร
เรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 649,600 0 0 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 0 0 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 997,600 279,900 3,438,400 200,000 1,231,000

รวมงบลงทุน 1,721,300 1,916,100 3,882,683.31 200,000 1,751,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อ
สร้าง

100,000 0 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 100,000 0 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 100,000 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 7,502,300 11,968,000 11,870,320 12,152,000 4.94 % 12,752,000

รวมเงินอุดหนุน 7,502,300 11,968,000 11,870,320 12,152,000 12,752,000

รวมงบเงินอุดหนุน 7,502,300 11,968,000 11,870,320 12,152,000 12,752,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 16,920,715.6 21,788,793.93 24,223,041.53 23,838,000 26,559,500

รวมแผนงานการศึกษา 18,592,309.14 22,533,135.16 24,324,418.5 24,057,800 27,544,100

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 650,440 816,090 837,540 630,000 48.46 % 935,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 14,940 15,975 11,880 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินประจําตําแหน่ง 19,016 42,000 42,000 42,000 42.86 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 86,120 0 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,800 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 789,316 874,065 891,420 672,000 995,300

รวมงบบุคลากร 789,316 874,065 891,420 672,000 995,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 40,500 42,000 42,000 42,000 -90.48 % 4,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,278 7,043 0 15,000 -33.33 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,040 288 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 49,818 49,331 42,000 57,000 14,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 38,756 0 1,979.5 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 10,080 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 20,080 8,215 15,000 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 5,848.5 25,000 -60 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 48,836 20,080 16,043 45,000 45,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,967 32,495.2 34,785 35,000 0 % 35,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,390 14,060 19,463.78 35,000 -28.57 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 44,357 46,555.2 54,248.78 70,000 60,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,219.8 1,768.72 2,399.94 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,219.8 1,768.72 2,399.94 0 0

รวมงบดําเนินงาน 144,230.8 117,734.92 114,691.72 172,000 119,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโทรศัพท์ภายใน 0 0 3,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือพัดลมตังพืน 0 0 2,700 0 0 % 0

ชันวางของ ขนาด 5 ชัน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โต๊ะสําหรับคอมพิวเตอร์ 0 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิว 0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 3,100 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี 
แบบ network 0 0 0 12,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
printer) 0 0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 8,800 48,300 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการจ้างเหมาจัดทําตู้เก็บเอกสาร 95,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 95,000 0 0 0 0
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รวมงบลงทุน 95,000 0 8,800 48,300 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 1,028,546.8 991,799.92 1,014,911.72 892,300 1,114,300

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 71,562.58 558,630 611,431.61 689,100 9.1 % 751,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 57,146 41,460 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 189,584 112,080 190,800 214,900 0.93 % 216,900

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 130,416 76,920 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 448,708.58 789,090 802,231.61 904,000 968,700

รวมงบบุคลากร 448,708.58 789,090 802,231.61 904,000 968,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 7,400 0 % 7,400

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 17,400 17,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 59,420 61,139.49 103,000 97.09 % 203,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสีเขียว 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาสภาพ
ภูมิอากาศเพือเมืองแกลงน่าอยู่ 0 0 124,790 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แม่นําประแส 0 0 0 87,000 3.45 % 90,000
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 55,200 7,980 33,000 -9.09 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจติดตามระบบ
การจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 29,000 57,020 29,910 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสีเขียว 0 31,350 9,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การป้องกัน
ยาเสพติด 0 0 22,727 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 0 139,990 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษา
สภาพภูมิอากาศเพือเมืองแกลงน่าอยู่ 150,000 200,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์แม่นําประ
แส 58,207 50,392 45,657 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาด รส
ชาติอร่อย Clean Food Good Taste 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 70,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 237,207 593,372 301,203.49 423,000 613,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,300 16,648.7 9,770 17,000 -58.82 % 7,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 4,055.3 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 8,300 20,704 19,770 52,000 42,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 4,127.35 9,140.31 230,000 0 % 230,000
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 20,950.6 22,440.04 35,000 0 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 25,077.95 31,580.35 265,000 265,000

รวมงบดําเนินงาน 245,507 639,153.95 352,553.84 757,400 937,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ 0 0 39,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 39,000 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างตลาด
เทศบาล 1 0 0 0 0 100 % 3,084,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุง
ตลาดเทศบาล 1 0 0 1,800,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 1,800,000 50,000 3,134,000

รวมงบลงทุน 0 0 1,839,000 50,000 3,134,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 500,000 0 0 400,000 0 % 400,000

รวมเงินอุดหนุน 500,000 0 0 400,000 400,000

รวมงบเงินอุดหนุน 500,000 0 0 400,000 400,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 1,194,215.58 1,428,243.95 2,993,785.45 2,111,400 5,440,100
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 385,980 406,020 425,940 476,500 3 % 490,800

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

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 156,840 162,420 198,630 207,800 3.27 % 214,600

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 3,132 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 422,182 487,980 664,560 448,700 45.69 % 653,700

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 252,318 255,150 60,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,280,452 1,371,570 1,409,130 1,253,000 1,479,100

รวมงบบุคลากร 1,280,452 1,371,570 1,409,130 1,253,000 1,479,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 60,000 60,000 0 60,000 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 4,000 0 % 4,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 117,201.5 62,912 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 177,201.5 122,912 0 64,000 64,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 9,856 1,260.5 0 10,000 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิมศักยภาพ อ
สม. 0 0 0 290,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 14,856 0 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 7,602 7,340 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฟืนฟูความรู้
แก่ อสม. แม่บ้านกรรมการชุมชน 304,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฟืนฟูความรู้
แก่ อสม.แม่บ้านกรรมการชุมชน 0 212,370 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 110,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมศักยภาพ อ
สม. 0 0 147,550 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
สูงอายุ 199,440 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม
มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,240 13,245 5,870 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 648,392 234,477.5 160,760 345,000 45,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,410 14,895 8,687.5 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,872.5 1,926 1,963.45 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 4,999 17,021 5,000 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 351,595.78 187,002.82 94,136.5 100,000 -50 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,960 1,980 9,804 10,000 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 956.58 0 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,350 2,600 1,280 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,921 4,836.2 4,832.9 5,000 60 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 412,065.86 218,239.02 137,725.35 152,000 115,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 29,198.62 27,060.7 34,058.01 35,000 0 % 35,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 1,996.62 2,073.66 2,105.76 4,000 0 % 4,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,223.28 4,349.01 3,642.04 4,600 8.7 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 7,196.88 7,196.88 7,196.88 7,600 -5.26 % 7,200

รวมค่าสาธารณูปโภค 42,615.4 40,680.25 47,002.69 51,200 51,200

รวมงบดําเนินงาน 1,280,274.76 616,308.77 345,488.04 612,200 275,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 28,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี 0 0 0 53,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิว 0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซือเครืองขูดหินนําลาย
ไฟฟ้า(ultrasonic scaler) 0 0 0 35,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองบ่มวัสดุด้วยแสงใช้กับ
วัสดุทันตกรรม (light curing unit) 0 0 0 35,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองปันและผสมสารอุดฟัน 0 0 0 12,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิตแบบ
สอดแขนชนิดอัตโนมัติ 0 0 0 70,000 -100 % 0

ค่าจัดซือชุด Hand Instrument 0 0 0 90,000 -100 % 0

ค่าจัดซือยูนิตทําฟัน 0 0 0 438,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองซักผ้า 0 0 11,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 0 0 4,300 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 24,600 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 24,600 43,300 772,000 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข(อาคารศูนย์ทันตกรรมฯ) 0 0 0 880,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 1,500 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,500 0 0 930,000 50,000

รวมงบลงทุน 1,500 24,600 43,300 1,702,000 80,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 120,000 90,000 180,000 -50 % 90,000

รวมเงินอุดหนุน 0 120,000 90,000 180,000 90,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 120,000 90,000 180,000 90,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,562,226.76 2,132,478.77 1,887,918.04 3,747,200 1,924,300

รวมแผนงานสาธารณสุข 4,784,989.14 4,552,522.64 5,896,615.21 6,750,900 8,478,700

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 448,738 556,655.38 449,760 478,600 3.43 % 495,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 76,263 16,452 5,600 0 0 % 0
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เงินประจําตําแหน่ง 67,200 67,200 67,200 67,200 26.79 % 85,200

เงินอืนๆ 0 67,200 61,600 67,200 0 % 67,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 592,201 707,507.38 584,160 613,000 647,400

รวมงบบุคลากร 592,201 707,507.38 584,160 613,000 647,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 18,548 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 18,548 0 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 5,612 1,712 1,712 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,690 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 8,302 1,712 1,712 12,000 12,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,961 13,130 19,978 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,080 0 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,425 580 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 23,466 13,710 19,978 23,000 23,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,610.15 2,543.3 2,226.12 2,400 0 % 2,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,610.15 2,543.3 2,226.12 2,400 2,400

รวมงบดําเนินงาน 51,926.15 17,965.3 23,916.12 37,400 37,400
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

0 0 60,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 0 0 4,300 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) สําหรับกระดาษ 
ขนาด A3

0 0 9,900 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 
VA 0 0 6,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 80,400 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 80,400 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 644,127.15 725,472.68 688,476.12 650,400 684,800

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 455,520 566,569.29 567,540 649,070 7.12 % 695,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 7,620 0 0 0 0 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 876,600 927,120 1,066,860 1,143,730 -18.17 % 935,900

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 26,274 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 914,940 1,003,915.5 1,232,124.95 1,405,800 0.42 % 1,411,700

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 458,940 378,683.88 144,608 153,800 -10.66 % 137,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,739,894 2,876,288.67 3,011,132.95 3,352,400 3,180,300

รวมงบบุคลากร 2,739,894 2,876,288.67 3,011,132.95 3,352,400 3,180,300
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 26,100 33,600 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,750 8,000 6,290 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 72,713 9,858 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 103,563 51,458 42,290 46,000 46,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 61,850 87,620 57,350 70,000 0 % 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 11,242 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 700 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 23,325.55 16,044 47,540.55 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 96,417.55 103,664 105,590.55 230,000 230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,910 7,871 7,514 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 685,971.65 696,192.5 532,326.07 700,000 0 % 700,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,875 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุก่อสร้าง 239,054.12 231,476.1 584,245 500,000 -40 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 45,270 71,843 4,078.8 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 307,130 272,488 216,783.98 250,000 20.8 % 302,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 44,630 39,240 26,440 45,000 0 % 45,000
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วัสดุอืน 0 5,177 0 6,000 0 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 1,334,840.77 1,324,287.6 1,371,387.85 1,585,000 1,417,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 98,842.99 83,520.07 143,956.34 140,000 0 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 98,842.99 83,520.07 143,956.34 140,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 1,633,664.31 1,562,929.67 1,663,224.74 2,001,000 1,833,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ตํา
กว่า 110 ซีซี 39,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองเลือยโซ่ยนต์ ความยาว
บาร์โซ่ 12" 14,445 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 53,864.03 66,228.5 102,933.86 150,000 0 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 107,309.03 66,228.5 102,933.86 150,000 150,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็น
การติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานที
ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลัง
การก่อสร้าง

96,471 0 0 0 0 % 0

อาคารต่าง ๆ

ค่าปรับปรุงศาลาดอนมะกอก 0 0 399,000 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงอาคารศาลาแหลมยาง 0 1,728,000 0 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. แบบ
ปากเปิด เพือแก้ปัญหานําท่วมซอยสาร
นารถ 2 ออกข้างโรงเรียนวัดสารนารถ
ธรรมาราม ฝังถนนบ้านบึง-แกลง (โมดูล 
3)

0 0 813,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและติดตังเสาไฟฟ้า ชนิดไฮ
แมส ความสูง 20 ม. ดวงโคมไฮเพรส
โซเดียม

999,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและติดตังเสาไฟฟ้า ชนิดไฮ
แมส ความสูง 20 เมตร ดวงโคมไฮเพ
รสโซเดียม ขนาด 8x400 วัตต์ บริเวณ
หน้าบ้านป้าแมว (กม.ที 
271+723)(ชุมชนดอนมะกอก)

0 0 700,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและติดตังเสาไฟฟ้าชนิดไฮ
แมส บริเวณแยกถนนเทศบาล 3 0 2,100,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและติดตังเสาไฟฟ้าชนิดไฮ
แมส บริเวณแยกมาบพวา 0 2,100,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและติดตังเสาไฟฟ้าชนิดไฮ
แมสบริเวณแยกถนนมาบใหญ่ 0 2,100,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยทางเชือม
ศาลาตาผ่อง ซอย 5 ตัด ซอย 7 (ชุมชน
สารนารถ)

0 0 0 0 100 % 218,000

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนเทศบาล 2 (ซอยหลังร้านอุ่นเคหะ
ภัณฑ์) (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0 0 0 1,025,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกติดหลัง 
รร.แกลงฯ ถนนสุนทรภู่ ซอย 7 0 0 325,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยสมตัว 
(ชุมชนหนองควายเขาหัก) 0 0 0 0 100 % 273,000

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้าน
พงษ์เจริญส่วนต่อเนืองของเดิมซึงเป็น
คอนกรีต(ถนนดินแดง)(ชุมชนโพธิทอง)

0 0 235,000 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้าน
อ้วน 3 ถึงถนนหน้าร้านทองวิเชียรทะลุ
ถนนข้างร้านโชคชัยฮอนด้า(ข้างกังหัน
ลมเก่า) (ชุมชนหนองแหวน)

0 0 0 0 100 % 1,932,000

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนจากศาลา
แหลมท่าตะเคียนทะลุหมู่บ้านลาวัณย์
เสถียร (บ้านลุงออ)

0 0 1,103,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้าง
บ้านลุงนงด้านขวามือยาวไปจนถึงตรง
ข้ามสถานธรรม(ชุมชนมาบใหญ่)

0 0 0 0 100 % 547,000

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยช่าง
แสง 0 0 348,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยนิกร
กิจการ (ต่อไปบ้านคุณปราณี ช่างเหล็ก 
ครูสุขเนตร ตรึกหากิจ)

0 0 121,500 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้านป้า
สงคราม (สุนทรภู่ ซอย 7 ) 0 0 329,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยก
ถนนบ้านบนเนิน ซอย 3 0 0 513,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย
สตาภิรมย์เชือมต่อหมู่บ้านลาวัณย์เสถียร 
(ชุมชนหนองกระโดง)

0 0 0 426,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของ
เดิมไปศาลาริมคลอง (บ้านนายประสิทธิ) 0 0 350,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนบริเวณบ้าน
ลุงสัน (ชุมชนดอนมะกอก) 0 0 0 240,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบใหญ่ 
บริเวณข้างบ้านครูติด ดนตรีไทย 
(ชุมชนหนองแตงโม)

0 0 0 458,000 -100 % 0

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

0 0 2,550,000 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายจาก
ถนนเทศบาล 2 ซอย 7 ไปหลังห้าง
วัฒนานุกิจ

0 681,284.4 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหลมท่า
ตะเคียน-แหลมยางเชือมกับถนนเข้า
สวนสุภาพ(ชุมชนในยาง)

0 0 193,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหลมยาง 
ซอย 4 (ส่วยทีเหลือถึงปากซอย) 0 1,845,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางเข้าหมู่บ้าน
ลาวัณย์เสถียร 0 1,992,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแยก ถ.สุขุมวิท
ไปหลัง สภ.แกลง (ทําถนนทางเข้าบ้าน
เจ๊แมวไปหมู่บ้านหนองปรือถึงบ้านขจี 
ตังความเพียร แยกซ้ายสุดซอยถึงบ้าน
นางปรีญา แต่ไม่เชือมต่อกับถนน 
VOR) (ชุมชนดอนมะกอก)

0 0 0 0 100 % 1,900,000

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

0 0 0 0 100 % 1,275,000

ค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําในบริเวณ
ชุมชนแหลมยาง (ชุมชนแหลมยาง) 0 0 213,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําเพือแก้
ปัญหานําท่วมถนนสุนทรโวหาร
จากบริเวณหน้าร้านถาวร 82 วางคู่
ขนานทางเท้าไปเชือมท่อเดิมหน้าร้าน
อุ่นประเสริฐ (โมดูล 1)

0 0 3,090,000 0 0 % 0

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

0 0 232,000 0 0 % 0

ค่าแก้ไขปัญหานําท่วมบริเวณถนนมาบ
ใหญ่ (ชุมชนมาบใหญ่) 0 0 0 150,000 -100 % 0

ค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าบริเวณ
ถนนหนองโบสถ์ - แยกโพธิทอง (ชุมชน
ในยาง)

0 0 0 0 100 % 201,000
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ค่าติดตังและซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ชนิด
เหล็กลมปลายเรียว กิงเดียว ความสูง 
9.00 ม.ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 
1 X 250 วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตังแต่
สะพานดําถึงสีแยกโพธิทอง) (ชุมชน
โพธิทอง)

0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าติดตังเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดไฮแมส 
ดวงโคมไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 12 
X 400 วัตต์ จํานวน 1 ต้น บริเวณถนน
บ้านบึง-แกลง กม.ที 101+195 (เกาะ
กลางถนนตรงข้ามแยกเข้าถนนศาลาตา
ผ่อง-หนองแหวน) (ชุมชนหนองแหวน)

0 0 0 0 100 % 700,000

ค่าวางท่อระบายนําจากแยกหมู่บ้านฟ้า
ใสขวามือไปลงลํารางข้างบ้านลุงออ 
(เส้นที 1) (ชุมชนหนองกระโดง)

0 0 0 600,000 -100 % 0

ค่าวางท่อระบายนําซอยแยกจากถนน
สุนทรภู่ ซอย 2 (ซอยลูกเสือชาวบ้าน) 
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0 0 0 2,750,000 -100 % 0

ค่าวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักรางวี 
คสล. ซอยบ้านนางโม้ย ผ่านจินดาวัฒน์
เชือมถนนพลงช้างเผือก (ชุมชน
หนองกระโดง)

0 0 0 1,430,000 -100 % 0

ค่าวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักรางวี 
คสล. ถนนซอยรุ่งนภา (ชุมชนแกลง
แกล้วกล้า)

0 0 0 1,087,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยแยก ซอย
จันทวิทย์ ตรงข้ามบ้านหมอเรวัต (ซอย
บ้านครูรัตยา)

1,236,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้าน
นายปรีชาภายในถนนแหลมยาง ซอย 4 
(ชุมชนแหลมยาง)

0 0 0 980,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบ
ใหญ่ ซอย 1 1,151,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
แหลมยาง ซอย 4 ต่อจากของเดิมไปถึง
สวนสุขภาพในยาง (เส้นที 1)  ช่วงแรก 
305 เมตร

2,438,700 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิว
จราจร (Overlay) ถนนเทศบาล 3 ซอย 
6(ทางเข้าโรงเรียนรุ่งนภา)

1,895,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
สุนทรภู่ ซอย 5 (ซอยชนบท) 111,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนมาบใหญ่ ซอย 2 (ซ.ธรรม
สถาน)

160,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 68,918.5 133,751 0 50,000 0 % 50,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

797,840 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 8,953,929.5 12,680,035.4 11,514,500 9,196,500 7,396,000

รวมงบลงทุน 9,061,238.53 12,746,263.9 11,617,433.86 9,346,500 7,546,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 13,434,796.84 17,185,482.24 16,291,791.55 14,699,900 12,559,300

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 48,500 161,451.29 217,823 249,890 3.25 % 258,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 26,500 31,420 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 838,512.48 848,469.18 1,084,627.72 1,103,010 1.09 % 1,115,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 529,206 462,889.88 130,538 131,400 -5.25 % 124,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,442,718.48 1,504,230.35 1,432,988.72 1,484,300 1,497,500

รวมงบบุคลากร 1,442,718.48 1,504,230.35 1,432,988.72 1,484,300 1,497,500
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 26,500 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 26,500 36,000 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 3,727,869.57 4,219,039.7 4,031,647.84 4,052,900 0 % 4,052,900

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลนและ
ปล่อยสัตว์นําเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
รี(อพ.สธ.)

0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 2,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 2,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,360 12,938.25 12,779.4 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 3,737,229.57 4,231,977.95 4,044,427.24 4,104,900 4,354,900

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,730 14,970 4,254.6 15,000 0 % 15,000

วัสดุก่อสร้าง 121,602.35 87,686.7 14,149.02 115,000 73.91 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 72,001.85 23,679.5 17,631.5 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 274,970 292,630 256,702.9 250,000 36 % 340,000

วัสดุการเกษตร 439,811.85 270,191.5 208,598.7 370,000 32.11 % 488,800

วัสดุเครืองแต่งกาย 11,520 9,160 3,030 20,000 0 % 20,000

วัสดุอืน 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 934,636.05 698,317.7 504,366.72 860,000 1,113,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 4,671,865.62 4,930,295.65 4,575,293.96 5,000,900 5,504,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ 36,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซือเทปวัดระยะ 1,600 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 29,370 23,033.6 41,530.66 50,000 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,970 23,033.6 41,530.66 50,000 100,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าซือหรือแลกเปลียนทีดิน

 โครงการจัดซือทีดิน 6,424,340 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือทีดิน 19,590,660 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 26,015,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 26,081,970 23,033.6 41,530.66 50,000 100,000

รวมงานสวนสาธารณะ 32,196,554.1 6,457,559.6 6,049,813.34 6,535,200 7,102,200

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,091,400 1,146,720 1,388,880 1,450,400 -11.26 % 1,287,100

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 14,742 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,531,598.84 5,007,190.19 4,973,551 4,246,500 0.43 % 4,264,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 2,900,072 2,717,890 604,207 516,000 -0.97 % 511,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,537,812.84 8,871,800.19 6,966,638 6,212,900 6,062,700

รวมงบบุคลากร 8,537,812.84 8,871,800.19 6,966,638 6,212,900 6,062,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 512,880 592,440 549,000 682,500 -0.37 % 680,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,002 1,702 7,800 4,000 0 % 4,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 6,627 979 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 523,509 595,121 556,800 686,500 684,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,434,101.07 2,919,528.36 5,230,294 6,637,500 3.2 % 6,850,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะ 0 0 0 80,000 0 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 9,040 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะ 30,277 37,612 58,006 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนร่วมใจ
รณรงค์รักษาความสะอาด 19,500 39,000 21,360 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 99,225 88,192 328,217.51 1,300,000 -38.46 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 2,592,143.07 3,084,332.36 5,637,877.51 8,017,500 7,730,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,722.85 65,066.7 22,111.55 110,000 -27.27 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 228,302 191,278 195,975 250,000 -40 % 150,000

วัสดุก่อสร้าง 173,749 143,978.8 114,132.25 200,000 25 % 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 322,056.8 323,453.7 214,596.3 350,000 0 % 350,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 2,601,733.87 2,548,665.73 2,132,460.72 2,150,000 39.53 % 3,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23,000 13,775 0 35,000 0 % 35,000

วัสดุการเกษตร 3,765 0 0 5,000 0 % 5,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,600 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 91,680 41,690 15,360 65,000 169.23 % 175,000

วัสดุอืน 7,639 15,097 8,290 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 3,471,248.52 3,343,004.93 2,702,925.82 3,210,000 4,085,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 229,976.24 248,306.08 294,038.94 200,000 0 % 200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 3,672.24 3,293.46 4,975.5 6,000 33.33 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 233,648.48 251,599.54 299,014.44 206,000 208,000

รวมงบดําเนินงาน 6,820,549.07 7,274,057.83 9,196,617.77 12,120,000 12,707,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ควบคุม
คุณภาพมูลฝอย 0 1,328,000 0 0 0 % 0

รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี 0 0 0 53,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่นยา (แบบใช้แรงดัน
ของเหลว)พร้อมชุดอุปกรณ์ 0 0 14,980 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา(มอเตอร์ไฟฟ้า) 10,700 0 0 0 0 % 0

เครืองพ่นหมอกควัน 0 0 0 59,000 -100 % 0

เครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรง
ม้า ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 14,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครืองอัดลม(ปัมลม) 0 0 20,000 0 0 % 0

ตู้เชือมไฟฟ้า ขนาด 250 วัตต์ 0 0 0 10,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วง 0 0 10,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองเล่น DVD 0 0 2,300 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 1,396,504 990,167.99 1,871,503.8 800,000 0 % 800,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,407,204 2,318,167.99 1,919,283.8 936,200 800,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างห้องแสดงผลิตภัณฑ์
สินค้า(ศูนย์การเรียนรู้ฯ)บริเวณอาคาร
งานป้องกันฯ

960,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถโครง
หลังคาเหล็กบริเวณอาคารงานป้องกันฯ 360,000 0 0 0 0 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย 0 0 0 3,901,700 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 76,900 96,741.91 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,396,900 96,741.91 0 3,951,700 50,000

รวมงบลงทุน 2,804,104 2,414,909.9 1,919,283.8 4,887,900 850,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 18,162,465.91 18,560,767.92 18,082,539.57 23,220,800 19,619,700

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 64,437,944 42,929,282.44 41,112,620.58 45,106,300 39,966,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 202,980 438,703.34 385,012.58 585,200 4.56 % 611,900

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 22,020 35,360 0 0 0 % 0
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 644,280 696,636.28 925,680 1,038,900 0.87 % 1,047,900

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 363,720 267,232 24,000 24,000 -25.42 % 17,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,233,000 1,437,931.62 1,334,692.58 1,648,100 1,677,700

รวมงบบุคลากร 1,233,000 1,437,931.62 1,334,692.58 1,648,100 1,677,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 28,800 33,600 45,000 72,000 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 500 2,630 4,300 11.63 % 4,800

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,895 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 30,695 34,100 47,630 76,300 76,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 40,400 321 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอา
เซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

0 0 0 11,000 536.36 % 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอา
เซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

0 0 49,950 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน 0 0 0 0 100 % 400,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมพลังแห่งความสุข
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 186,880 150,000 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 0 0 74,592 500 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมถนน
คนเดินเมืองแกลง 0 0 0 300,000 0 % 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลียนเรียนรู้เพือ
สังคมผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่ง
เสริมอาชีพประชาชน

0 0 0 80,000 0 % 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่ง
เสริมอาชีพประชาชน

0 0 35,256 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและส่ง
เสริมอาชีพประชาชน

0 28,941.5 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน 0 0 34,130 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพือเพิม
ศักยภาพผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

0 0 438,639 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/สัมมนาผู้นํา
ชุมชน 0 0 0 450,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาผู้นํา
ชุมชน 0 384,075 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 3,587 670 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชดําริพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน

80,640 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมสัมมนาผู้นําชุมชน 459,100 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,250 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 581,390 603,804.5 783,237 1,126,500 1,085,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 4,950 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,799.5 0 0 0 0 % 0
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วัสดุงานบ้านงานครัว 34,800 0 0 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 44,285 0 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,250 0 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,975 4,750 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 9,942.86 16,295 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 113,109.5 14,692.86 21,245 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 725,194.5 652,597.36 852,112 1,222,800 1,181,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 25,000 0 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET 
Printer) 4,300 0 0 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟ ขนาด 750VA 1,700 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,000 0 0 0 5,000

รวมงบลงทุน 31,000 0 0 0 5,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,989,194.5 2,090,528.98 2,186,804.58 2,870,900 2,864,500

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,989,194.5 2,090,528.98 2,186,804.58 2,870,900 2,864,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 142,650 158,469.03 9,200 3,258.7 % 309,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 41,460 0 0 0 % 0
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 128,160 66,491.61 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 87,840 45,572 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 216,000 296,173.61 158,469.03 9,200 309,000

รวมงบบุคลากร 216,000 296,173.61 158,469.03 9,200 309,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 17,180 29,520 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 17,180 29,520 30,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 8,748.87 2,285.81 49,850 20,000 200 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 0 0 121,556 400,000 -37.5 % 250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาเด็ก
เยาวชน-ประชาชนและชุมชน 0 954,663.92 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานวันสุนทร
ภู่ 0 0 8,400 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาจักรยาน 0 0 0 150,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
(หน่วยงานในอําเภอแกลง) 0 0 60,690 70,000 0 % 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์(หน่วยงานในอําเภอแกลง) 0 51,010 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันบาสเกตบอล
เมืองแกลง 0 0 0 150,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันบาสเกตบอล
เมืองแกลง 0 0 89,439 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตซอล 0 0 175,698 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการคนแกลงแสดงศิลป์ 0 0 0 0 100 % 100,000
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ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีตักบาตร
เทโว 0 149,350 143,200 150,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีตักบาตร
ระหว่างพรรษา 3 ครัง 0 25,390 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีลอย
กระทง 0 163,767.84 150,938.59 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการงานพิธีตักบาตรข้าว
สารอาหารแห้งวันขึนปีใหม่ 0 49,975 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเทศบาล 0 29,690 7,608 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 0 256,360 264,700 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 0 0 0 500,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธีถวาย
ดอกไม้จันทร์ ในงานพระราชพิธีพระ
ราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปรินายก

0 0 0 110,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ 0 198,259 180,970 175,000 31.43 % 230,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 0 89,745.85 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 0 0 0 300,000 0 % 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดพิธีตักบาตรข้าว
สารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครัง 0 0 24,040 60,000 0 % 60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 
รอบ 2 เมษายน 2558

0 0 31,290 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีเพือประชาชน 0 113,762 0 80,000 25 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลกินเจ 0 100,000 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีทําบุญกลาง
บ้าน 0 3,596,409.67 0 4,000,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญกลาง
บ้าน 0 0 3,886,534.81 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันขึนปีใหม่ 0 0 41,400 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 0 12,508 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ 0 0 48,095 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวันสําคัญของชาติ 0 1,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาจักรยาน 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬา
บาสเกตบอลเมืองแกลง 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานสุนทรภู่ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีตัก
บาตรเทโวโรหณะ 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีบุญ
กลางบ้าน 0 0 0 0 100 % 4,000,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเพือ
ประชาชน 0 40,016 32,510 100,000 -20 % 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมดนตรีสากล 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์เมือง
แกลง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการกีฬาเด็กเยาวชน - ประชาชน
และชุมชน 938,724 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (หน่วย
งานในอําเภอแกลง) 50,630 0 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 28/9/2559  17:36:02 หน้า : 53/59



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดี
อําเภอแกลง 80,000 0 0 0 0 % 0

โครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว 145,000 0 0 0 0 % 0

โครงการงานประเพณีตักบาตรระหว่าง
พรรษา 3 ครัง 54,850 0 0 0 0 % 0

โครงการงานประเพณีลอยกระทง 567,516.11 0 0 0 0 % 0

โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา 28,200 0 0 0 0 % 0

โครงการงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหาร
แห้งวันขึนปีใหม่ 50,450 0 0 0 0 % 0

โครงการงานวันสงกรานต์และวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ 283,620 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 0 71,189.95 70,950 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันสุนทรภู่ 0 41,000 0 0 0 % 0

โครงการดนตรีเพือประชาชน 113,904 0 0 0 0 % 0

โครงการทัศนศึกษาดูงานและอบรม
เยาวชนสัมพันธ์และส่งเสริมนันทนาการ
เพือเยาวชน

57,200 0 0 0 0 % 0

โครงการเทศกาลกินเจ 100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีทําบุญกลางบ้าน 4,642,937.82 0 0 0 0 % 0

โครงการเปิดสนามกีฬาและสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พระ
พรรษา

1,492,680 0 0 0 0 % 0

โครงการห้องสมุดเพือประชาชน 95,466 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 93,946 4,610 8,343 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 9,003,872.8 5,950,993.04 5,396,212.4 6,785,000 6,480,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,952 6,900 7,500 7,500 0 % 7,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 176,111.3 102,362.2 41,507.44 50,000 0 % 50,000

วันทีพิมพ์ : 28/9/2559  17:36:02 หน้า : 54/59



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 2,990 3,000 0 % 3,000

วัสดุก่อสร้าง 52,322.5 36,490.3 4,017.85 50,000 -60 % 20,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,250 0 4,970 21,000 -52.38 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 44,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 274,635.8 145,752.5 60,985.29 175,500 95,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 769,407.12 875,996.31 888,652.63 1,055,000 36.02 % 1,435,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 769,407.12 875,996.31 888,652.63 1,055,000 1,435,000

รวมงบดําเนินงาน 10,047,915.72 6,989,921.85 6,375,370.32 8,045,500 8,040,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือชุดเก้าอีโซฟา 25,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอี สําหรับคอมพิวเตอร์ 0 0 8,850 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครืองตีเส้นสนาม 0 0 17,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิว 0 0 14,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซือโต๊ะเทเบิลเทนนิส ขนาดไม่ตํา
กว่า 20 มิลลิเมตร 0 0 20,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือแป้นสตรีทบาสเก็ตบอล 0 0 0 0 100 % 168,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์เครืองเล่นสําหรับออก
กําลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 0 0 0 0 100 % 1,130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซือเครืองเล่นออกกําลังกายจํานวนไม่
น้อยกว่า 6 ชิน 1,195,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองเล่นออกกําลังกายจํานวนไม่
น้อยกว่า 7 ชิน 1,374,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ 0 0 40,100.01 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 0 0 4,300 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 0 0 3,966.67 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 25,000 0 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET 
Printer) 4,300 0 0 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟ ขนาด 750VA 1,700 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 28,100 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,625,000 28,100 109,206.68 50,000 1,348,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 3,960 0 1,300 150,000 0 % 150,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,960 0 1,300 150,000 150,000

รวมงบลงทุน 2,628,960 28,100 110,506.68 200,000 1,498,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 74,000 82,000 76,500 82,000 36.59 % 112,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 410,000 295,000 295,000 275,000 -50.91 % 135,000

รวมเงินอุดหนุน 484,000 377,000 371,500 357,000 247,000

รวมงบเงินอุดหนุน 484,000 377,000 371,500 357,000 247,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 13,376,875.72 7,691,195.46 7,015,846.03 8,611,700 10,094,500

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13,376,875.72 7,691,195.46 7,015,846.03 8,611,700 10,094,500

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 61,139.49 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 61,139.49 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 61,139.49 0 0 0 0

รวมงานตลาดสด 61,139.49 0 0 0 0

งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 392,700 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 392,700 0 0 0 0

รวมงบบุคลากร 392,700 0 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,508.5 0 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 18,299.5 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 24,808 0 0 0 0
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการเขตปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 90,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุม
การกําเนิดสัตว์ 49,996 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 139,996 0 0 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,800 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,800 0 0 0 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 958.04 0 0 0 0 % 0

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 18,936.86 0 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,894.9 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 187,498.9 0 0 0 0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 580,198.9 0 0 0 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 641,338.39 0 0 0 0

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,715,722 1,051,086 795,672 824,400 0.69 % 830,100

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา 0 3,526,000 0 0 100 % 1,657,400

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 17,302,800
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เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 0 100 % 2,678,400

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 161,500 166,500 178,000 180,000 6.67 % 192,000

สํารองจ่าย 0 219,270 76,388.32 345,500 97.05 % 680,800

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 602,221.72 957,973 1,229,744.07 2,761,500 -46.77 % 1,470,000

เงินช่วยพิเศษ 64,110 45,870 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 1,985,948 1,672,300 1,810,000 1,988,900 0.56 % 2,000,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 108,055.2 101,455.2 140,109.85 136,300 -11.96 % 120,000

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ 0 3,960 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบํานาญ 0 12,550 0 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 644,353 171,468 171,468 297,600 117.1 % 646,100

รวมงบกลาง 5,281,909.92 7,928,432.2 4,401,382.24 6,544,200 27,587,600

รวมงบกลาง 5,281,909.92 7,928,432.2 4,401,382.24 6,544,200 27,587,600

รวมงบกลาง 5,281,909.92 7,928,432.2 4,401,382.24 6,544,200 27,587,600

รวมแผนงานงบกลาง 5,281,909.92 7,928,432.2 4,401,382.24 6,544,200 27,587,600

รวมทุกแผนงาน 132,254,782.71 118,803,932.28 110,524,345.91 126,746,000 151,041,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 151,041,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 18,035,900 บาท
งบบุคลากร รวม 10,148,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,427,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,133,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน /รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2557 คํานวณ
จากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการดําเนินงานทีจ่ายจาก
เงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2558) ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงิน
สะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 151,657,204.69 บาท คง
เหลือ 115,232,621.69 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน /รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2557 คํานวณ
จากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการดําเนินงานทีจ่ายจาก
เงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2558) ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงิน
สะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 151,657,204.69 บาท คง
เหลือ 115,232,621.69 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน /รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2557 คํานวณ
จากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการดําเนินงานทีจ่ายจาก
เงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2558) ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงิน
สะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 151,657,204.69 บาท คง
เหลือ 15,232,621.69 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน /ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2557 คํานวณ
จากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการดําเนินงานทีจ่ายจาก
เงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2558) ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงิน
สะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 151,657,204.69 บาท คง
เหลือ 115,232,621.69 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,429,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธาน
สภาฯ จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน /รองประธาน
สภาฯ จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน /สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน จํานวน 10 คน จํานวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2557 คํานวณ
จากรายได้ตามงบการเงินประจําปี(งบแสดงผลการดําเนินงานทีจ่ายจาก
เงินรายรับ)ของปีงบประมาณทีแล้วมา (2558)ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 151,657,204.69 บาทคง
เหลือ 115,232,621.69 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,721,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,090,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 11 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายฯ จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขัน
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,002,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 110,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 5  อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัด
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป)

งบดําเนินงาน รวม 5,658,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมของกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตัง
ขึน กรรมการต่าง ๆและการประชุมต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการ
นี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร/พนักงานและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
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ค่าใช้สอย รวม 3,102,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,302,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  1,300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่า
เหมาแรงงานทําของต่างๆ ฯลฯ 
รวมทัง 1. การจ้างเหมาโครงการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 108,000 บาท ปฏิบัติงานในวัน
จันทร์-อาทิตย์ วันละ 8 ชัวโมง (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -
 2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 7 โครงการที 1
 ) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
          2. การจ้างเหมาโครงการดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคารลดโลก
ร้อน จํานวน 108,000 บาท ปฏิบัติงานในวันจันทร์-อาทิตย์ วันละ 8
 ชัวโมง (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 7  โครงการที 2) (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
         3. การจ้างเหมาโครงการดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอ
ประวัติ (อาคารห้องสมุด) จํานวน 108,000 บาท ปฏิบัติงานในวัน
จันทร์-อาทิตย์ วันละ 8 ชัวโมง (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -
 2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 8  โครงการที 3
 ) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
          4. การจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา จํานวน 3
 คน จํานวน 540,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -
 2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 6  โครงการที 2
 ) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
          5. การจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 1 คน วันละ 13
 ชัวโมง จํานวน 108,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 6  โครงการ
ที 3 ) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
          6. การจ้างเหมาโครงการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร อัตรา 4,800
 บาท/เดือน ปริมาณการถ่ายขันตํา 15,000 แผ่น/เดือน แผนที 15,001
 ขึนไป ค่าบริการแผ่นละ 0.30 บาท จํานวน 93,600 บาท (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1
 หน้าที 9  โครงการที 3)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป)
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค

2.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ     จํานวน  2,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 250,000 บาท
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     จํานวน  150,000
  บาท
ตังจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกระทรวงมหาดไทยกําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
 เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน,ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานกิจการของเทศบาล และ
ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วม
ประชุม และท้องถิน โดยคํานวณตังจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ วิธีคํานวณรายรับจากงบประมาณของ
ปีทีล่วงมาแล้ว (ปี 2558)จํานวน 151,657,204.69 บาท หักด้วยเงินอุด
หนุนฯ ตามวรรคก่อน จํานวน 36,424,583 บาท คง
เหลือ 115,232,621.69 บาท คิดไม่เกินร้อยละ1 เป็น
เงิน 1,152,326.21 บาท ปัดเศษเป็นเงิน 1,152,330 บาท แต่ขอตัง
เพียง 150,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการ     จํานวน  100,000  บาท
เพือตังจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆในการเลียงรับรองและค่าบริการ
อืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมทหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ ตังจ่ายตามหลักเกณฑ์และ
อัตราทีกระทรวงมหาดไทยกําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน,นักศึกษา จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน,นักศึกษา ช่วงปิดภาคการศึกษา
หรือนอกเวลาราชการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 67 โครงการที 1)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานตามโครงการ
ฝึกอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้าของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตลอดจนนักเรียน นักศึกษาที
เข้าร่วมโครงการ เช่น อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ค่า
ตอบแทนวิทยากร,และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 90 โครงการที 2)(ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานเทศบาล รวมทังการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและลูกจ้างเช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมทังการ
ทัศนศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 90 โครงการที 1)(ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้ซึงสถาบันหลักของชาติในระดับ
พืนที

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้ซึงสถาบันหลักของชาติ
ในระดับพืนที ตามหนังสืออําเภอแกลง ที รย 0027.7/ว2353 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 88 โครงการที 1)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

จํานวน 640,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าเช่ารถ ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และ
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องอืน ฯลฯ
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที รย 51003.4/ว.3125 ลงวัน
ที 25 เมษายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 ฉบับเพิมเติม/เปลียน ครังที 1 หน้าที 16 โครงการที 2 )(ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ.ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ รวมทังค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล ของนายก
เทศมนตรี/ปลัดเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ
.2555 สําหรับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงาน/พนักงานจ้างและ
ผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน                                                    
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 1,115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 480,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

วันทีพิมพ์ : 28/9/2559  19:40:28 หน้า : 8/81



ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,136,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานและในสถานทีราชการต่างๆ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงานและในสถานทีราชการต่าง ๆ ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GSMIS) ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 166,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตและอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้เลขหมาย ค่าเช่าเลข
หมาย ค่าเช่าเครืองอุปกรณ์ รวมทังค่าบริการ Free Wi-Fi ค่าใช้จ่ายทีเกีย
วข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)

งบลงทุน รวม 2,204,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,154,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV) (ชุมชนสารนารถ) จํานวน 1,423,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องวงจรปิด จํานวน 11 ตัว ติดตังทีบริเวณชุมชน
สารนารถ ชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสําหรับติดภายนอกอาคาร พร้อม
อุปกรณ์บันทึกภาพ ขนาด 16 ช่อง ฮาร์ดดิสเก็บข้อมูล มอนิเตอร์สี แอลซี
ดีหรือแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว สํารองไฟฟ้า (UPS) ตู้จัดเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง (คุณลักษณะ
ตามทีเทศบาลกําหนด เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพืนฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2559 และเป็นราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร) (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (ปราก
ฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า  22 โครงการที 1 )
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ค่าใช้จ่ายโครงการติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV) ในอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

จํานวน 531,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องวงจรปิด จํานวน 10 ตัว ติดตังในอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลเมืองแกลง ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,280*720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel พร้อม
อุปกรณ์บันทึกภาพ ขนาด 16 ช่อง ฮาร์ดดิสเก็บข้อมูล มอนิเตอร์สี แอลซี
ดีหรือแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว สํารองไฟฟ้า (UPS) ตู้จัดเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง (คุณลักษณะ
ตามทีเทศบาลกําหนด เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพืนฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2559 และเป็นราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร) (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (ปราก
ฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า 22 โครงการที 2 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)       
 
 

 

 
 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างให้ใช้งาน ได้ตามปกติ ได้แก่อาคาร
สํานักงานและอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช้
เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและ/หรือสิงก่อสร้าง
-โครงการสํารวจความพึงพอใจ รวม  25,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย ประเมินผลตามโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจประเมินผลในมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91โครงการที 3
)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,471,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,108,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,108,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,447,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน หัว
หน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป และ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบ
ประมาณ จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 546,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานทัวไป
จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

งบดําเนินงาน รวม 1,181,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เช่น ในการจัดทําแผนพัฒนา จัดทํางบประมาณ ฯลฯ(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)
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ค่าใช้สอย รวม 554,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 377,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ      จํานวน  57,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯเช่น  ค่ากําจัดปลวก ค่า
บริการ ค่าเหมาแรงงานทําของต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําวารสาร หนังสือ
รายงานกิจการเทศบาล แผ่นพับ ฯลฯ รวมทัง
- ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก บริเวณหมู่อาคารสุขศาลา
เยียวยาโลกร้อน ประกอบด้วย อาคารธรณี อาคารธรณิน อาคารบ้านก๋ง
และอาคารบ้านย่า พืนที 664 ตร.ม. ใช้วิธีฉีดพ่นและอัดนํายา อัตรา 3.35
 บาท/ตร.ม./เดือน 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่     จํานวน  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเทศบาล เช่น ทํา
สติกเกอร์ โปสเตอร์ สปอร์ตงาน และกิจกรรมต่างๆฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ     จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดีความของเทศบาล,ค่ารังวัด
ทีดิน,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 12,000 บาท
1.ค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ     จํานวน  12,000  บาท
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้อง
ถิน ระดับอําเภอ และผู้แทนชุมชนต่าง ๆ
เพือตังจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ ในการเลียงรับรองและค่าบริการ
อืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลฯ  คณะ
กรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิน ระดับอําเภอ และผู้แทนชุมชน
ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิด
อุบัติเหตุจากเทศบาล ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง(ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมทัง 13 ชุมชนในเขต
เทศบาลและเพือเป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์,แผนพัฒนา
สามปี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 โครงการที 6)(ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าวัสดุ รวม 528,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

งบลงทุน รวม 181,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้สาขาโทรศัพท์ จํานวน 81,800 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตัง ขนาด 12
 สายนอก 48 สายใน รวมอุปกรณ์ติดตัง พร้อมชุดพักสาย ชุดกันฟ้าและ
แบตเตอรีสํารอง จํานวน 81,800 บาท
(เป็นรายการทีไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 และจัดซือตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณ
เพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน) (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า  9 โครงการที  2 )
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ  ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)       

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างให้ใช้งาน ได้ตามปกติ ได้แก่อาคาร
สํานักงานและอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป)

งานบริหารงานคลัง รวม 5,895,100 บาท
งบบุคลากร รวม 4,383,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,383,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,512,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลพร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนจํานวน 13 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานและเงินทีปรับเพิม 
ตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 741,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 68,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,347,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 191,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
50,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.3/ว3652 ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2553(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานและ
พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น ในการ
จัดทํารายงาน การรับจ่ายเงินประจําปี งบประมาณทีสินสุด การสํารวจ
แผนทีภาษี การปรับข้อมูล ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านกับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิก
ตามระเบียบ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง)   

ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 330,000 บาท

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชําระภาษี จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าทีพัก ค่ารถ และอืน ๆ 
ฯลฯ  เกียวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 หน้า 91โครงการที 4) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารงานคลัง)
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ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประหยัดนํามัน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอืน ๆ ฯลฯ เกียวข้องตาม
โครงการฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 92โครงการที 5) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีมีคําสังให้ไป
ราชการ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไปงานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 566,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

1.เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซือ/จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จํานวน 15,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซือ/จ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบล
ทางเกวียน ที รย 71901/ว578 ลงวันที 22 กรกฎาคม 2559)จะดําเนิน
การเบิกจ่ายเมือหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
 หน้า 89 โครงการที 5) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 6,103,800 บาท
งบบุคลากร รวม 4,682,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,682,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 625,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,195,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินค่าตอบแทนพิเศษ พร้อมเงินปรับ
ปรุงค่าจ้างประจํา จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,538,900 บาท
เพือจ่ายให้ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 21 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 322,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 21 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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งบดําเนินงาน รวม 1,021,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าใช้สอย รวม 307,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 7,000 บาท

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการตังจุดตรวจเพือป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ฯลฯ
 เช่น ค่าเช่าเต๊นท์/ค่าอาหาร/ค่าเครืองดืมเจ้าหน้าที/ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 – 2562 หน้า 70 โครงการที 5)(ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 –
 2562 หน้า 5 โครงการที 1 )(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมศักยภาพ อปพร. จํานวน 100,000 บาท
เพือใช้จ่ายในโครงการเพิมศักยภาพ อปพร.ได้แก่ ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง และเครืองดืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่านํามันเชือเพลิง ค่าทีพัก ค่า
เช่าสถานที ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 –
 2562 หน้า 71 โครงการที 7) (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง อปพร. และผู้ทีมีคํา
สังให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าวัสดุ รวม 516,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)   
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เสือ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เครืองแบบ ฯลฯประกอบ
กับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 153,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานอาคารป้องกันฯ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงานอาคารงานป้องกันฯ (ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)   

งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 350,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 350,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมแซมกลาง ฯลฯประกอบ
กับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงสิงก่อสร้างสามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ อาคารสํานักงานและอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  (ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 984,600 บาท
งบบุคลากร รวม 800,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 800,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 740,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัวหน้า
ฝ่ายฯ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 134,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึง มิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าเหมา
แรงงานทําของต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา)   

ค่าวัสดุ รวม 89,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 41,500 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 26,559,500 บาท
งบบุคลากร รวม 3,499,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,499,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,650,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา และกองการศึกษา พร้อมทังเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท.0809.4/ว 1199 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2559 เรือง ซักซ้อม แนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพือรองรับเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้าง
ประจํา) ประกอบกับตามนัยประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรืองหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว ลงวันที 20 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก.ท.จ
.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนจํานวนทีปรับ
เพิมสําหรับคุณวุฒิที กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรอง
ว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง (ฉบับ
ที 2) ลงวันที 21 กันยายน 2554 จํานวน 4 อัตรา และหนังสือศาลากลาง
จังหวัดระยอง ที รย.0037.2/ว 2485 ลงวันที 29 มิถุนายน 2555 การจัด
สรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 4 อัตรา และหนังสือ
อําเภอแกลง ทีรย.0023.7/240 ลงวันที 20 มกราคม 2557 การจัดสรร
อัตราอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จํานวน 1 อัตรา (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงาน
เทศบาลพนังงานครูเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที 16 มิถุนายน 2559 เรือง ซัก
ซ้อม แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ
.2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ เพือรองรับเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา) ประกอบกับตามนัย
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว ลงวันที 20 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรือง หลัก
เกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนจํานวนทีปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิ
ที กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง(ฉบับที 2) ลงวัน
ที 21 กันยายน 2554 จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสือ
ศาลากลางจังหวัดระยอง ที รย.0037.2/ว 2485 ลงวัน
ที 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้
ช่วย จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสืออําเภอแกลง ที รย
.0023.7/240 ลงวันที 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตรา อัตราผู้
บริหารสถานศึกษาและครูผู้
ช่วย จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,600,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 เดือน  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน  (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.0809.4/ว
 1199 ลงวันที 16 มิถุนายน 2559 เรือง ซักซ้อม แนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทัว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพือรองรับเงินอุดหนุน
ทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่า
จ้างประจํา) ประกอบกับตามนัยประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์
การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ลงวันที 20 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก
.ท.จ.ระยอง เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนจํานวนที
ปรับเพิม สําหรับคุณวุฒิที กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
รับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่ง
ตัง(ฉบับที 2) ลงวัน
ที 21 กันยายน 2554 จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสือ
ศาลากลางจังหวัดระยอง ที รย.0037.2/ว 2485 ลงวัน
ที 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้
ช่วย จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสืออําเภอแกลง ที รย
.0023.7/240 ลงวันที 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตรา อัตราผู้
บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วยจํานวน 1 อัตรา 12 เดือน (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 8,556,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,267,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างใดอย่าง
หนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิงก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมา
เอกชนรักษาความปลอดภัยค่าบริการ ฯลฯ   (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,997,900 บาท
-ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน     จํานวนเงิน  504,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา จํานวน 132 อัตรา คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15
 กรกฏาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 19
 โครงการที 5.10)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

-ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     จํานวน  20,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอยู่เมือง
แกลง ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ปรากฏ
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ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า 16 โครงการที 5.1) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

-ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน     จํานวน  16,800  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber LIne : ADSL 
และ ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า 16  โครงการที 5.2) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน     จํานวน  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้กับโรงเรียนอยู่
เมืองแกลง ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 17 โครงการที 5.4) (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน     จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า 17 โครงการที 5.5) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู     จํานวน  15,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนอยู่เมือง
แกลง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 17
  โครงการที 5.3) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

-โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิน (SBMLD)     จํานวน  750,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่เมือง
แกลง ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า 19 โครงการที 5.9) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัด
สรร)
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-โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา     จํานวน  21,000
  บาท
1.ให้โรงเรียนละ 15,000 บาท
2.ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท
3.เจ้าหน้าทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินๆละ 1 คนๆละ 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559
 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.25560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 19  โครงการ
ที 5.11) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

-ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถาน
ศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 20 โครงการที 5.13) (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน (ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน) จํานวน 1,000 บาท
เพือเป็นทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนอยู่เมือง
แกลง  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 20 โครงการที 5.14) (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)     จํานวน  234,800  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ระดับอนุบาล จํานวน 80
 คนๆละ 850 บาท/ภาคเรียน และระดับประถมศึกษา จํานวน 52 คนๆ
ละ 950 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 15
 โครงการที 8.5) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิม Top Up)     จํานวน  26,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวเพิมเติม)สําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กทีมีนักเรียน 120 คน ลงมาให้เพิมรายหัวทีได้รับ
ปกติในระดับประถมศึกษา จํานวน 52 คนๆละ 250 บาท/ภาค
เรียน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า 15 โครงการที 8.6) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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-ค่าหนังสือเรียน     จํานวน  46,886  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล จํานวน 80 คนๆละ 200
 บาท/ปี และระดับประถมศึกษาปีที 1 จํานวน 25 คนๆละ 561
 บาท/ปี และระดับประถมศึกษาปีที 2 จํานวน 7 คนๆละ 605 บาท/ปี และ
ระดับประถมศึกษาปีที 3 จํานวน 14 คนๆละ 622 บาท/ปี ระดับประถม
ศึกษาปีที 4 จํานวน 6 คน คนละ 653 บาท/ปี ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 14
 โครงการที 8.2)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

-ค่าอุปกรณ์การเรียน     จํานวน  36,280  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล จํานวน 80 คนๆละ 100
 บาท/ภาคเรียน และระดับประถมศึกษา จํานวน 52 คนๆละ 195
 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 15 โครงการที 8.4)(ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าเครืองแบบนักเรียน     จํานวน  42,720  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน ระดับอนุบาล จํานวน 80 คนๆละ 300
 บาท/ปี และระดับประถมศึกษา จํานวน 52 คนๆละ 360 บาท/ปี ของ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 14  โครงการที 8.1)(ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     จํานวน  59,360  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาล จํานวน 80
 คนๆละ 215 บาท/ภาคเรียน และระดับประถมศึกษา จํานวน 52 คนๆ
ละ 240 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.25560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 14
  โครงการที 8.3)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือนําหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยานําสู่การปฏิบัติ

จํานวน 200,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ
นําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยานําสู่การ
ปฏิบัติ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างจัดทํา
เอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง และวัสดุอืนๆ ทีเกียว
ข้องฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 
หน้า 55 โครงการที 2)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคํา
สัง ให้ไปปฏิบัติราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ เครืองพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ
 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 6,288,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ ให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 6,108,900 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุ เครืองอุปโภคบริโภค 1.)เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับ
สนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขต
เทศบาล จํานวน 260 วัน แยกเป็น  
1.โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ตามหนังสือโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ที ศธ
 04126.087/274 ลว. 29 ก.ค. 59 
2.โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามหนังสือโรงเรียนวัดสารนารถธร
รมาราม ที ศธ 04126.095/198 ลว. 29 ก.ค. 59
3.โรงเรียนวัดโพธิทอง ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิทอง ที ศธ
 04126.090/080 ลว. 13 มิ.ย. 59
และ 4.โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559
 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560–2562 หน้า 62 โครงการที 7)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม จอบ เสียม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น จอบหมุน เคียว ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ซึงใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาและ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ  สือการเรียนการสอนทํา
ด้วยพลาสติก ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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งบลงทุน รวม 1,751,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 520,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการจัดซืออุปกรณ์สนามเด็กเล่น จํานวน 520,000 บาท
 -เพือให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ได้มีเครืองเล่นออกกําลังกายโดยมีรายการดังต่อไปนี
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น (จํานวน 1 ชุด)
1.ชุดสถานียานอวกาศ  1 จุด พร้อมอุโมงค์อวกาศและกระดานลืน
   -อุโมงค์ทึบสลับใส
   -ตุ๊กตาต่างดาวพร้อมเสาหลัก
   -หลังคาเครืองเล่นสีหน้า (อุโมงค์อวกาศและกระดานลืน)
   -บล็อกยางปูพืน ขนาด 50*50 ซม หนา 2.5 ซม.
   ( จํานวน 8 ตารางเมตร)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 13  โครงการที 6)
(เป็นรายการทีไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 และจัดซือตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณ
เพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,231,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าปูกระเบืองอาคารเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จํานวน 1,031,000 บาท
เพือเป็นค่าปูพืนกระเบืองเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 16 X 16 นิว อาคาร
เรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ชัน 1 - ชัน 3 มีพืนทีไม่น้อยกว่า 2,235
 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช.11/2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 10 โครงการที 2)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 20 โครงการที 5.12)(ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,752,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,752,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 12,752,000 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน  12,752,000
  บาท 
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ 
โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตเทศบาล จํานวน 200 วัน แยกเป็น 
1.โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ตามหนังสือโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ที ศธ
 04126.087/274 ลว. 29 ก.ค. 59 
2.โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามหนังสือโรงเรียนวัดสารนารถธร
รมาราม ที ศธ 04126.095/198 ลว. 29 ก.ค. 59
3.โรงเรียนวัดโพธิทอง ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิทอง ที ศธ
 04126.090/080 ลว. 13 มิ.ย. 59
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 62 โครงการที 6
)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072
 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,114,300 บาท
งบบุคลากร รวม 995,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 995,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 935,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

งบดําเนินงาน รวม 119,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 14,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข)

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

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  5,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการค่าเหมาแรงงาน
ทํางานต่างๆ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียว
กับ สาธารณสุข)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการฯลฯ(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
--ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน                                                    
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)   

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 5,440,100 บาท
งบบุคลากร รวม 968,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 968,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 751,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)   

วันทีพิมพ์ : 28/9/2559  19:40:29 หน้า : 38/81



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)   

งบดําเนินงาน รวม 937,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอืน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอืน)

ค่าใช้สอย รวม 613,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 203,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  130,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการค่าเหมาแรง
งานทํางานต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและสาธารณสุขอืน)
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ     จํานวน  2,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการอบรมต่างๆ(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)
3.ค่าเช่าทรัพย์สิน     จํานวน  69,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินและอาคารราชพัสดุ ฯลฯ
ได้แก่ 1.)อาคารตลาดสด ตามสัญญาจากกรมธนารักษ์ที ๓-รย-1/2550
 จํานวน 27,000 บาท
2.)อาคารตลาดสดและอาคารห้องนํา ตามสัญญาจากกรมธนารักษ์ท3ี
-รย22/2551 จํานวน 17,645 บาท
3.)ทีดินตลาดสด ตามสัญญาจากกรมธนารักษ์ที 4-รย-19/2550
 จํานวน 23,630 บาท ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)
4.ค่าเบียประกัน     จํานวน  2,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสีเขียว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้า จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ตลาด  สนับสนุนปัจจัย การผลิตเกษตรอินทรีย์ ค่าจ้างเหมาแรง
งาน จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตรอินทรีย์และเกษตร
เมือง และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562 หน้า 51 โครงการที 6)(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)
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ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทําโครงการ เช่น เข็มฉีด
ยา สําลี วัคซีน ฯลฯ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และอุปกรณ์อืนๆ ที
เกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562 หน้า 87 โครงการที 17)(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แม่นําประแส จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมทีเกียวข้องกับแม่นํา
ประแส บ่อดักไขมัน ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธ์สัตว์นํา การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่านํามันเชือเพลิง ค่าทีพัก ค่าเช่าสถานที ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช่จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 72 โครงการที 1)(ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)
ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจ
สุขภาพ

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทีต้องใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้
เรืองสารปนเปือน แก่ประชาชน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าวิทยากร และ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 73 โครงการที 4)(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจติดตามระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO 14001 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามระบบการจัดการสิงแวด
ล้อม ISO 14001 ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าทีพัก ค่าธรรมเนียมการตรวจติดตามผลเพือการรับรองการ
จัดการสิงแวดล้อม ค่าธรรมเนียมในการรับรองรายปีและค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้องกับการดําเนินโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562 หน้า 74 โครงการที 6)(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good 
Taste

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทีต้องใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ตรวจประเมินและต่ออายุ
ป้าย Clean Food Good Taste และป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าวิทยากร
โครงการและอืนๆทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562 หน้า 73 โครงการที 3)(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)
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ค่าวัสดุ รวม 42,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ชุดเครืองมือผ่าตัด คีมถอนฟัน เครืองนึง ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น สําลี เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 265,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารโรงฆ่าสัตว์,ตลาดเทศบาล ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
 (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของโรงฆ่าสัตว์,ตลาดเทศบาล(ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน)

งบลงทุน รวม 3,134,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,134,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 1 จํานวน 3,084,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารตลาดเทศบาล 1 จํานวน 1 อาคาร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช.9/59 (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปีพ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1หน้า 1 โครงการ
ที 1 )(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณ
สุขอืน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ ตลาดเทศบาล ท่อระบายนําและอืนๆทีเกียวข้องฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน)

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 400,000 บาท
-โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือเพิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ประจําปีงบประมาณ 2560
     จํานวน  400,000  บาท
เพืออุดหนุน (ศอ.ปส.จ.รย.) ตามหนังสือทีว่าการอําเภอแกลง ด่วนที
สุด ที 0218 (ศป.ปส.อ.แกลง)/ว 2039 ลว. 11 พ.ค. 2559
 เรือง โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือเพิมศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง ของ ศอ.ปส.จ.รย. ประจําปี 2560 จะ
ดําเนินการเบิกจ่ายเมือหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 87 โครงการที 16
)(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน)
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 1,924,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,479,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,479,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 490,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขัน
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 653,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไปจํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

งบดําเนินงาน รวม 275,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
- เงินตอบแทนปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์)
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสําหรับแพทย์พยาบาล
หรือพนักงานและลูกจ้างอืนทีเกียวข้องออกปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข)
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ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  20,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรง
งานทําของต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและลูกจ้างและ
ผู้ทีมีคําสังให้เดินทางไปราชการฯลฯ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์
บริการสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน จารบี นํามันเครือง ฯลฯ ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ชุดเครืองมือผ่าตัด คีมถอนฟัน เครืองนึง ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น สําลี เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 51,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในศูนย์บริการสาธารณสุข (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครืองอุปกรณ์ ค่าบริการ
ระบบSMS และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข)
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งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางได้แก่ เครืองพ่น
หมอกควันยุงลาย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ฯลฯ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณ
สุข)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 28/9/2559  19:40:29 หน้า : 47/81



เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 90,000 บาท
-เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล     จํานวน  90,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ อสม.ในชุมชนๆละ 7,500
 บาท จํานวน 12 ศสมช.(13 ชุมชน) โดย อสม.ดําเนินการใน 3 กลุ่ม
กิจกรรม ได้แก่ 1.การพัฒนาศักยพภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ปัญหา
สาธารณสุขในเรืองต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณ
สุขมูลฐานโดยมีโครงการดังนี
1.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนดอนมะกอก ตามหนังสือที ศสมช.ดอน
มะกอก  ลว. 29 เม.ย. 59
2.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนพลงช้างเผือก ตามหนังสือที ศสมช.พลงช้าง
เผือก  ลว. 29 เม.ย. 59
3.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนาถ ตามหนังสือที ศสมช.สารนาถ  ลว. 29
 เม.ย. 59
4.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองแหวน ตามหนังสือที ศสมช.หนอง
แหวน  ลว. 29 เม.ย. 59
5.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนโพธิทอง ตามหนังสือที ศสมช.โพธิทอง  ลว. 29
 เม.ย. 59
6.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนมาบใหญ่ ตามหนังสือที ศสมช.มาบใหญ่  ลว
. 29 เม.ย. 59
7.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสุนทรโวหาร ตามหนังสือที ศสมช.สุนทร
โวหาร  ลว. 29 เม.ย. 59
8.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองกระโดง ตามหนังสือที ศสมช
.หนองกระโดง  ลว. 29 เม.ย. 59
9.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนแหลมยาง-ในยาง ตามหนังสือที ศสมช.แหลม
ยาง-ในยาง  ลว. 29 เม.ย. 59
10.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนแกลงแกล้วกล้า ตามหนังสือที ศสมช.แกลงแกล้ว
กล้า  ลว. 29 เม.ย. 59
11.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองควายเขาหัก ตามหนังสือที ศสมช.หนอง
ควายเขาหัก  ลว. 29 เม.ย. 59
12.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบืองต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองแตงโม ตามหนังสือที ศสมช.หนองแตง
โม  ลว. 29 เม.ย. 59
 จะดําเนินการเบิกจ่ายเมือหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 82-85 โครงการที 3
-14 และในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 23 โครงการที 1 ) (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 684,800 บาท
งบบุคลากร รวม 647,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 647,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 495,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

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

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้ทีได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงาน เคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
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ค่าวัสดุ รวม 23,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,400 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ(ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

งานไฟฟ้าถนน รวม 12,559,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,180,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,180,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 695,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็ม
ขันของพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 935,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็ม
ขัน พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,411,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทน และค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 11 อัตรา จํานวน 12 เดือน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 137,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

งบดําเนินงาน รวม 1,833,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา  ทีมีสิทธิตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน)

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

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  70,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรง
งานทําของต่างๆ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และ
ผู้ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าวัสดุ รวม 1,417,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ เทปวัดระยะ สว่าน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 302,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ ใช้กับรถบรรทุก รถนํา รถจักรยานยนต์ รถยนต์
กระบะ เครืองพ่นแมลง ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ถังเก็บเชือเพลิง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น เคมีภัณฑ์ นํายาต่างๆ ประกอบกับหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุอืน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงเก็บพัสดุ ลานนําพุถนนบ้านบึง-แกลง โรงสี
ข้าว และสถานทีอืนๆ ทีกองช่างรับผิดชอบ ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

งบลงทุน รวม 7,546,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมแซมกลาง ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,396,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยทางเชือมศาลาตาผ่อง ซอย 5 ตัด ซอย 7 (ชุมชน
สารนารถ)

จํานวน 218,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง
ประมาณ 6 ม. ยาวประมาณ 56 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจร
ประมาณ 336 ตร.ม. ตามแบบแปลงเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช
.10/2560 (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2560 หน้า 26 โครงการที 22) (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยสมตัว (ชุมชนหนองควายเขาหัก) จํานวน 273,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง
ประมาณ 4 ม. ยาวประมาณ 100 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจร
ประมาณ 400 ตร.ม. ตามแบบแปลงเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช
.4/2560 (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2560 หน้า 34 โครงการที 35) (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านอ้วน 3 ถึงถนนหน้าร้านทองวิเชียรทะลุ
ถนนข้างร้านโชคชัยฮอนด้า(ข้างกังหันลมเก่า) (ชุมชนหนองแหวน)

จํานวน 1,932,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง
ประมาณ 4 ม. ยาวประมาณ 245 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจร
ประมาณ 980 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.6 ม. รางวี คสล. กว้าง 1 ม. ทังสองข้าง และบ่อพักนํา คสล
. ทุกระยะ 15 ม. ตามขนาดบ่อพักนําของขนาดท่อ เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 ม. ตามแบบแปลงเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช
.3/2560 (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2560 หน้า 27 โครงการที 24) (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
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ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้างบ้านลุงนงด้านขวามือยาวไปจนถึงตรง
ข้ามสถานธรรม(ชุมชนมาบใหญ่)

จํานวน 547,000 บาท

เพือเป็นค่าก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3 ม
. ยาวประมาณ 99 ม. หรือมีพืนทีผิวจราจรประมาณ 297 ตร.ม.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 ม. รางวี คสล.กว้าง 1 ม. (ฝัง
เดียว) บ่อพักนํา คสล. ทุกระยะ 15 ม. ตามขนาดบ่อพักนําของขนาด
ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบแปลงเทศบาลตําบลเมือง
แกลง เลขที ช.2/2560
(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 21 โครงการ
ที 15)
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแยก ถ.สุขุมวิทไปหลัง สภ.แกลง (ทําถนนทางเข้า
บ้านเจ๊แมวไปหมู่บ้านหนองปรือถึงบ้านขจี ตังความเพียร แยกซ้ายสุดซอยถึง
บ้านนางปรีญา แต่ไม่เชือมต่อกับถนน VOR) (ชุมชนดอนมะกอก)

จํานวน 1,900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเป็นผิวจราจรา ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 6.00 ม
. ยาว 364 ม. หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,184 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช.12/60 (ปรากฎในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 19 โครงการที 11)
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อระบายนําบริเวณเข้าสถานีตํารวจภูธรแกลง 
(บ้านแม่ป้าหนู "โสน ทองดี")(ชุมชนในยาง)

จํานวน 1,275,000 บาท

เพือวางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 ม. ยาว 235 ม. ราง
วี คสล. กว้าง 1 ม. สองข้าง และบ่อพักนํา คสล. ทุกระยะ 15 ม. ตาม
ขนาดบ่อพักนําของขนาดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบแปลง
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช.8/2560 (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 10 โครงการ
ที 1 )
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าบริเวณถนนหนองโบสถ์ - แยกโพธิทอง 
(ชุมชนในยาง)

จํานวน 201,000 บาท

เพือขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าบริเวณถนนหนองโบสถ์-แยกโพธิ
ทอง ตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอแกลง หลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 X 36 วัตต์ จํานวน 12 ชุด ตามหนังสือการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแกลง ที มท.5309.18/กล/168/59 ลว. 3 ก.พ
. 59 (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 17 โครงการ
ที 9)
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
ค่าติดตังและซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ชนิดเหล็กลมปลายเรียว กิงเดียว ความสูง 
9.00 ม.ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 1 X 250 วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตังแต่
สะพานดําถึงสีแยกโพธิทอง) (ชุมชนโพธิทอง)

จํานวน 300,000 บาท

เพือติดตังเสาไฟฟ้าชนิดกิงเดียว ความสูง 9 ม. ดวงโคมไฮเพรส
โซเดียม ขนาด 1 X 250 วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตังแต่สะพานดําถึงสีแยก
โพธิทอง) ติดตังใหม่ จํานวน 8 ต้น ซ่อมบํารุง จํานวน 18 โคม ตามแบบ
แปลงเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช.7/60 (ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 32 โครงการที 31)
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 
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ค่าติดตังเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดไฮแมส ดวงโคมไฮเพรสเซอร์โซเดียม 
ขนาด 12 X 400 วัตต์ จํานวน 1 ต้น บริเวณถนนบ้านบึง-แกลง กม.ที 
101+195 (เกาะกลางถนนตรงข้ามแยกเข้าถนนศาลาตาผ่อง-หนองแหวน) 
(ชุมชนหนองแหวน)

จํานวน 700,000 บาท

เพือติดตังเสาไฟฟ้า ชนิดไฮแมส ความสูง 20 ม. พร้อมติดตังดวงโคม
ชนิดใช้หลอดไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 12 X 400 วัตต์ จํานวน 1
 ต้น ตามแบบแปลงเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช.5/60
(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 1 โครงการที 2)
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

งานสวนสาธารณะ รวม 7,102,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,497,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,497,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 258,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็ม
ขันของพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,115,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 124,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 10 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)

งบดําเนินงาน รวม 5,504,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ)
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ค่าใช้สอย รวม 4,354,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,052,900 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  4,052,900  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรง
งานทําของต่างๆ ฯลฯ และเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนเข้าปรับปรุงดูแลสวน
หย่อมบริเวณเกาะกลางถนน ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการ
ทางฯ แต่อยู่ในพืนทีของเทศบาลฯ และนอกเหนือจากเกาะกลางถนนซึงอยู่
ในความดูแลของเทศบาลฯทีมีอยู่เดิม ดังนี
1)โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าสถานที
ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง พืนที
ประมาณ 39,810 ตร.ม. จํานวน 1,852,000 บาท (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 77 โครงการที 11) หัวข้อย่อยที 1
2)โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลาง รวม 1 แห่ง และสวน
หย่อมริมทางถนนสายต่าง ๆ รวม 7 แห่ง พืนทีประมาณ
7,637 ตร.ม. จํานวน 358,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562 หน้า 78 โครงการที 11) หัวข้อย่อยที 2
3)โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ (สวนสุขภาพและสวน
หย่อม รวม 9 แห่ง)พืนทีประมาณ 13,368 ตร.ม.จํานวน 724,000
 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 78 โครงการ
ที 11) หัวข้อย่อยที 3
4)โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระ
พรรษา และบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ พืนทีประมาณ 42,530
 ตร.ม. จํานวน 888,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-
2562 หน้า 79 โครงการที 11) หัวข้อย่อยที 4
5)โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน พืนที
ประมาณ 4,680 ตร.ม. จํานวน 208,900 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 79 โครงการที 11) หัวข้อย่อยที 5
 (โครงการทัง 5 รายการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ)ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยสัตว์นําเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ค่าเช่าแพ ค่าต้นไม้ ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 80 โครงการที 13) 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 79 โครงการที 12) 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และผู้ทีได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
สวนสาธารณะ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน             
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าวัสดุ รวม 1,113,800 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มีด ถาด ถัง กระติกนําแข็ง เตาฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน  จอบ เสียม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 340,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 488,800 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เคียว จอบหมุน อวน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น  ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 19,619,700 บาท
งบบุคลากร รวม 6,062,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,062,700 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,287,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขัน
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,264,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 37 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 511,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไปจํานวน 36 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

งบดําเนินงาน รวม 12,707,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 684,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 680,000 บาท
-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
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ค่าใช้สอย รวม 7,730,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 6,850,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  400,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนลอก
ท่อ ค่าจ้างเหมาดูดนํา ฯลฯ และ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดถนนทีอยู่ในพืนทีรับผิดชอบ
ของเทศบาล ดังนี 

1.โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนนและทางเท้า  จํานวน 4
 เส้น รวมซอย จํานวน  1,110,400 บาท 
มีถนนหนองกันเกรา,ถนนบ้านบึง-แกลง ถนนมาบใหญ่ รวมซอย ,ถนน
ศาลาตาผ่อง ,ถนนมาบใหญ่ ซอย 5 (นพเก้า),ซอย 7 (หนองแตง
โม) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 74 โครงการ
ที 5)(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล)

2.โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนนและทางเท้า จํานวน 11
 เส้น รวมซอย  จํานวน  1,778,500  บาท
ทําความสะอาดถนนและทางเท้า มี 
1.ถนนสุขุมวิท 2.ถนนสุนทรโวหาร 3.ถนนเทศบาล 1 
4.ถนนเทศบาล 2 5.ถนนเทศบาล 3 6.ถนนสุนทรภู่ 
7.ถนนพลงช้างเผือก 8.ถนนสุนทรภู่ ซอย 5 และซอย 7 
9.ถนนพลงช้างเผือก ซอย 2 และซอย 4
10.ถนนแหลมยาง 11.ถนนโพธิทอง 12.ถนนสุนทรภู่ ซอย 4 
13.ถนนพลงช้างเผือก ซอย 1 เชือมต่อซอย 3 
14.ซอยสตาภิรมย์(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562
 หน้า 75 โครงการที 7)(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

3.จ้างเหมารายบุคคลภายนอกดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะทําความ
สะอาด และพัฒนาสภาพแวดล้อม ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การจัดการเมือง
และสิงแวดล้อม ประจําภาคตะวันออก และศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย
เทศบาลตําบลเมืองแกลงโดยวิธีตกลงราคา  จํานวน  3,564,000  บาท
เพือจ้างบุคคลภายนอกคัดแยกขยะรีไซเคิล ทําความสะอาดโรงรถ หมักนํา
จุลินทรีย์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 77 โครงการที 10
)(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมคัดขยะและลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียน,กิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน,กิจกรรมผ้าป่าขยะ,กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมวันเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที ค่าจัดสถานที ค่าจ้าง
เหมา เงินรางวัลการประกวดคําขวัญ ค่าของทีระลึก ค่าของรางวัล
สําหรับ เด็กนักเรียนทีเข้าร่วมโครงการ ค่าตอบแทนโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมคัดแยกขยะ 1 กิโลกรัม 1 บาท ค่าของรางวัล กิจกรรมธนาคาร
ขยะ และค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562 หน้า 72 โครงการที 2)(ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

ค่าวัสดุ รวม 4,085,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยละสิงปฏิกูล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง
มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง ก๊าซ ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ชุดเครืองมือผ่าตัด คีมถอนฟัน เครืองนึง ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น สําลี เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เคียว อวน จอบหมุน ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ซพิษ ฯลฯ
 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยละสิงปฏิกูล)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 175,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เสือ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เครืองแบบ ฯลฯประกอบ
กับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 208,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารผลิตพลังงานและศูนย์ควบคุมคุณภาพมูล
ฝอย ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในอาคารผลิตพลังงาน (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

งบลงทุน รวม 850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 800,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 800,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมซมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ รถแบ็ค
โฮร์ แทรคเตอร์ รถตักหน้าขุดหลัง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์
บรรทุกนํา รถจักรยานยนต์ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างสามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ อาคารศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยละสิงปฏิกูล)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,864,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,677,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,677,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 611,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,047,900 บาท
เพือจ่ายให้ค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,900 บาท
เพือจ่ายให้เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไปจํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน)

งบดําเนินงาน รวม 1,181,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าใช้สอย รวม 1,085,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าจ้างเหมา     จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรง
งาน ทําของต่างๆ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

จํานวน 70,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกียวกับภาษาอาเซียนให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไม่น้อยกว่า 60 คน ณ หอประชุมศูนย์
การศึกษาและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560–
2562 หน้า 55 โครงการที 1)
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน จํานวน 400,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและ
ทัศนศึกษาดูงานระหว่างเทศบาล ไม่น้อยกว่า 80 คน ณ สถานทีเอกชน
หรือราชการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่ารถ ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 24 โครงการที 1 )(ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน)
ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ และการท่องเทียวอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิน เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560–2562 หน้า 49 โครงการที 1)

ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลียนเรียนรู้เพือสังคมผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของสมาชิกชมรมผู้สูง
อายุ จํานวนไม่น้อยกว่า 80 คน ณ สถานทีเอกชนหรือราชการ เช่น ค่าจ้าง
เหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายาน
พาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 21 โครงการที 1 )(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมอาชีพประชาชน

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของประชาชนทัวไป จํานวนไม่น้อย
กว่า 50 คน ณ สถานทีเอกชนหรือราชการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเครืองมือ ทางการเกษตร ค่าจ้างเหมาทําเล้าเป็ด เล้าไก่ ค่า
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ค่าปุ๋ย ค่าอาหารสัตว์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมระหว่าง
การอบรมศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมารถ– เรือ ในการทัศนศึกษาดูงาน ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานทีฝึกอบรม ค่าเสือ ค่าหมวก จัดตังกลุ่มอาชีพ
ประชาชนและอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 51 โครงการที 5)
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ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผู้สํารวจข้อมูล ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560–2562 หน้า 89 โครงการที 4)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ เครืองพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)   
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป)       

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 10,094,500 บาท
งบบุคลากร รวม 309,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 309,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 309,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขันของ
พนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ )

งบดําเนินงาน รวม 8,040,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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ค่าใช้สอย รวม 6,480,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่
เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรง
งานทําของต่าง ๆ และ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ อาทิ เช่น งานวันจักรี งานวัน
ฉัตรมงคล งานวันพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน งานวันพ่อขุนราม
คําแหงมหาราช 17 มกราคม งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28
 ธันวาคม งานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม ฯลฯ 
- ค่ากําจัดปลวก บริเวณอาคารอัฒจรรย์ พืนที 315 ตร.ม. อาคารหอ
ประวัติเมืองแกลง (ห้องสมุด) พืนที 451.2 ตร.ม. อาคารห้องสมุดสนาม
กีฬาและลานไม้เทียม พืนที 259 ตร.ม. ใช้วิธีป้องกันและกําจัดปลวก
มากกว่า 1 วิธีขึนไป อัตรา 3.35 บาท/ตร.ม./เดือน ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เช่น ค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่า
การจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 53 โครงการที 6)(ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (หน่วยงานในอําเภอแกลง) จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานฯ เช่นค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียงเก็บตัวนักกีฬา ค่าชุดนักกีฬา และผู้ฝึกซ้อม ค่า
เวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขัน ค่าเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ดังนี
1.1.การแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลในอําเภอแกลง
1.2.การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในอําเภอแกลง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 52 โครงการที 2
)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)   
ค่าใช้จ่ายโครงการคนแกลงแสดงศิลป์ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตกแต่งเวทีและค่าป้ายต่างๆ ค่าตอบ
แทนชุดการแสดง ค่าเช่าเครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้าที 4 โครงการที 2 ) (ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของ
รางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าเช่าเต็นท์ ค่า
ตกแต่งเวทีและค่าป้ายต่าง ๆ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าเช่าเครือง
เสียง ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 
หน้า 52 โครงการที 3)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะหมู่บูชา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครืองเสียงและเวที ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าเครืองจตุปัจจัยไทยธรรม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 93 โครงการที 6)(ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าอุปกรณ์ ในการแข่งขันกีฬา ค่าตกแต่งสถานที
ตกแต่งรถขบวน นางสงกรานต์ นางปี ค่าทําหุ่นรูปสัตว์ต่างๆประจําปี ค่า
ป้ายต่างๆ รวมทังค่าเช่าเต็นท์และเครืองไฟฟ้าค่าอุปกรณ์ในกิจกรรมรด
นําขอพรจากผู้สูงอายุและสรงนําพระ ค่าเช่า ตังรดนํา ค่าดอกไม้สด ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเครืองไทยธรรมและปัจจัยถวายพระเงินสนับ
สนุนขบวนกลองยาว ดุริยางค์วงดนตรีไทยและเงินสนับสนุนขบวนแห่
ชุมชน ค่าตกแต่งหน้า แต่งตัวนางสงกรานต์ นางปี ผู้ถือป้าย เทวดา นาง
ฟ้า นางสวรรค์ ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าของทีระลึก สําหรับผู้สูงอายุและนาง
สงกรานต์ นางปี ค่าของรางวัลและถ้วยรางวัล ค่าจ้างมหรสพการแสดง
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560–2562 หน้า 47 โครงการที 8)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 
ครัง

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ รวมถึง
ดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและค่าอาหารแห้ง ถวายพระ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 44 โครงการที 2)(ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีเพือประชาชน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่นการจ้างเหมาการแสดง ค่าเช่า
เครืองเสียง เวที สถานที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560–2562 หน้า 53 โครงการที 5)(ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึนปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที ค่าป้ายต่างๆ ค่าปัจจัยและค่าเครือง
ไทยธรรม ดอกไม้ ธูป เทียนถวายพระ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 46 โครงการ
ที 7)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถานที ค่าเช่า
เครืองเสียงและเวที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 46 โครงการที 5)(ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถานที ค่าเช่า
เครืองเสียงและเวที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 46 โครงการที 6) (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาจักรยาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันจักรยาน เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการจัดการแข่ง
ขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 11 โครงการ
ที 1)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลเมืองแกลง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนัก
กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 11 โครงการที 2)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตซอล เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนัก
กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 11 โครงการที 3)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
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ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานสุนทรภู่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดขบวนแห่นางในวรรณคดี 1 ชุด จัดกระเช้า
ดอกไม้สด 1 ชุด และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 4 โครงการที 1)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรม ปัจจัย และดอกไม้ ธูป เทียน ถวายพระค่า
ตกแต่งวิมานจําลอง ค่าตอบแทนวงดนตรีและค่าเช่าเครืองเสียง ค่า
ไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ และของทีระลึก ค่าเงินสนับสนุนขบวนแห่และขบวน
กลองยาว วงดุริยางค์ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม สําหรับผู้ทีมาร่วมงานและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 
หน้า 45 โครงการที 3)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน จํานวน 4,000,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทําบุญกลางบ้าน เป็นค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจัดทําสูจิบัตร ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าตกแต่งสถานที ค่า
จ้างทําเวที ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเงิน
รางวัลของขวัญ ของรางวัล การละเล่นพืนบ้าน ค่าอุปกรณ์การละเล่น ค่า
จตุปัจจัยถวายพระ ค่าเช่าเรือและแพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560–2562 หน้า 47 โครงการที 9)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ้วยรางวัลในการประกวดกระทง และของทีระลึกของ
ขวัญ ค่าตกแต่งเวที สะพานลอยกระทง รถขบวนกระทง รถขบวนแห่ และ
การจัดทํากระทง ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครืองไฟ ค่าเช่าเต็นท์ เงินสนับ
สนุนขบวนแห่และขบวนกลองยาว วงดุริยางค์ ค่าจ้างถ่ายวีดีโอ ค่าอาหาร
และเครืองดืมสําหรับผู้มีเกียรติทีมาร่วมงาน ค่าของทีระลึกของคณะ
กรรมการตัดสินและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 45 โครงการที 4)(ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเพือประชาชน จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมห้องสมุดบริการ
ประชาชน จํานวน 1 แห่ง คือห้องสมุดเพือประชาชนลานกีฬาสุนทร
โวหาร เป็นค่าจัดซือหนังสือ เอกสาร วารสาร นวนิยาย หนังสือทาง
วิชาการ และหนังสืออืนๆ ทัวไป และเป็นค่าจัดซือวัสดุห้องสมุดเป็นค่า
กระดาษ สมุด ดินสอ กาวเทปติดสันหนังสือ และอุปกรณ์การซ่อม
หนังสือ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าเช่าเครืองเสียง และ เครืองดนตรี เพือมาดําเนินงานกิจกรรมห้อง
สมุดเพือประชาน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมของห้องสมุดฯ
ลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 56 โครงการ
ที 4)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมดนตรีสากล จํานวน 50,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมในเรืองเกียวกับดนตรีสากล เช่น ค่า
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 54 โครงการที 9
)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์เมืองแกลง จํานวน 50,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมในเรืองเกียวกับการท่องเทียวให้แก่
เยาวชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 50 โครงการ
ที 4)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ยานพาหนะเพือให้ใช้งานได้
ตามปกติ  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

ค่าวัสดุ รวม 95,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ 
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นําหมึกปรินท์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์  กระเบือง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ลูกฟุตบอล เสาตาขายกีฬา และวัสดุกีฬาต่างๆ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,435,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,435,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์เยาวชน สนามกีฬา ฯลฯ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

งบลงทุน รวม 1,498,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,348,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าจัดซือแป้นสตรีทบาสเก็ตบอล จํานวน 168,000 บาท
เพือจัดซือแป้นสตรีทบาสเก็ตบอล ตัวแป้นขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิว ทํา
จากกระจกนิรภัยทนกระแทก ขนาดเสาไม่น้อยกว่า 5 นิว ปรับระดับได้
จํานวน 3 ชุด ชุดละ 60,000 บาท ติดตังบริเวณศูนย์เยาวชนตลาด 4
(เป็นรายการทีไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 และจัดซือตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณ
เพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 11 โครงการที 4)

วันทีพิมพ์ : 28/9/2559  19:40:30 หน้า : 75/81



ค่าจัดซืออุปกรณ์เครืองเล่นสําหรับออกกําลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จํานวน 1,130,000 บาท
เพือจัดซืออุปกรณ์เครืองเล่นสําหรับออกกําลังกายและอุปกรณ์สนามเด็ก
เล่น 3 ชุด ติดตังบริเวณ ชุมชนในยาง ชุมชนแหลมยาง ชุมชน
หนองกระโดง
 อุปกรณ์เครืองเล่นสําหรับออกกําลังกาย 12 ตัว ประกอบด้วย
1.อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบดันยกตัว) จํานวน 2 ตัว
2.อุปกรณ์นังโยกแบบขาถีบคู่ จํานวน 2 ตัว
3.อุปกรณ์กรรเชียงบกเดียว จํานวน 2 ตัว
4.อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่ จํานวน 1 ตัว
5.อุปกรณ์สลับแขน-ขา แนวราบ จํานวน 1 ตัว
6.อุปกรณ์นังปันจักรยานบริหารขา จํานวน 1 ตัว
7.ชุดอุปกรณ์เอนปันจักรยาน จํานวน 1 ตัว
8.อุปกรณ์รวมชุดอุปกรณ์ (ซิทอัพหน้าท้อง) จํานวน 2 ตัว
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
-อุโมงค์ทึบสลับใส
-ตุ๊กตาต่างดาวพร้อมเสาหลัก
-หลังคาเครืองเล่นสีหน้า (อุโมงค์อวกาศและกระดานลืน)
-บล็อกยางปูพืน ขนาด 50*50 ซม. หนา 2.5 ซม (จํานวน 8 ตร.ม.)
(เป็นรายการทีไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 และจัดซือตาม
ราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 เรือง การตังงบประมาณ
เพือการจัดซือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 หน้า 12 โครงการที 5)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ฯลฯ ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้าง รวมถึงสิงต่างๆ ซึงติดตรึงกับทีดิน
และหรือ สิงก่อสร้าง เช่น อาคาร ทีพัก สนามเด็กเล่น สะพาน เป็นต้น รวม
ถึงรายจ่ายเพือติดตังระบบไฟฟ้า ประปา รวมถึงอุปกรณ์ซึงติดตังครังแรก
ในอาคารหรือสถานทีราชการ ทังทีเป็นการดําเนินการพร้อมก่อสร้าง
อาคารหรือ ภายหลังก่อสร้าง เพือประกอบ ดัดแปลงหรือปรับปรุงทีดินหรือ
สิงก่อสร้างทีมีวงเงิน เกินกว่า 5,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมทีดิน เป็น
ต้น ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 247,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 247,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 112,000 บาท

1.เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประจําปี 2560    จํานวน  14,000  บาท
เพืออุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมอําเภอแกลง เพือดําเนินการดังนี
สําหรับเป็นการสนับสนุนจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัด
ระยอง จํานวน 14,000 บาท (ตามหนังสืออําเภอแกลง ที รย
 0218/1552 ลงวันที 18 เมษายน 2559)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560–2562 หน้า 48 โครงการที 10)จะดําเนินการเบิกจ่ายเมือหน่วย
งานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
2.เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอ
แกลง ประจําปี 2560     จํานวน  60,000  บาท
เพืออุดหนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอ
แกลง ประจําปี 2560 จํานวน 60,000 บาท (ตามหนังสืออําเภอ
แกลง ที รย 0218/1552 ลงวันที 18 เมษายน 2559)(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 49 โครงการที 2)จะดําเนินการเบิก
จ่ายเมือหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
3.เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง ประจําปี 2560     จํานวน  8,000  บาท
เพืออุดหนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง ประจําปี 2560 จํานวน 8,000 บาท (ตามหนังสืออําเภอ
แกลง ที รย 0218/1552 ลงวันที 18 เมษายน 2559)(ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 50 โครงการที 3)จะดําเนินการเบิก
จ่ายเมือหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
4.เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถินจังหวัดระยอง
ระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนืองในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจําปี 2560 อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง จํานวน 30,000 บาท
เพืออุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมอําเภอแกลง เพือดําเนินการดัง
นี สําหรับเป็นการสนับสนุนจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2560 อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง จํานวน 30,000 บาท (ตามหนังสืออําเภอแกลง ที รย
 0031.06/3707 ลงวันที 16 ส.ค. 2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 48 โครงการที 11)
จะดําเนินการเบิกจ่ายเมือหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 135,000 บาท
1.เงินอุดหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จํานวน 125,000 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนการใช้ประโยชน์ในทีดินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลโดยจ่าย
เป็นงวดที 7 (ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที รย 0004/4261  ลงวันที 1
 เมษายน 2552)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 52
 โครงการที 1)
2.เงินอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอแกลง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการใช้ดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของกิง
กาชาดอําเภอแกลง ประจําปี 2560 (ตามหนังสือกิงกาชาดอําเภอ
แกลง ที 24/2559 ลงวันที 18 เมษายน 2559) (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560–2562 หน้า 88 โครงการที 3)จะดําเนินการเบิกจ่ายเมือหน่วยงาน
ผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 27,587,600 บาท
งบกลาง รวม 27,587,600 บาท
งบกลาง รวม 27,587,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 830,100 บาท
สําหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างและ
เงินเพิมๆของพนักงานจ้าง โดยใช้ฐานค่าจ้างขันตําเดือน
ละ 1,650 บาท และใช้ฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตามหนังสือ
สํานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง ที รย 0025/สท.ว 492 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2555 เรืองกําหนดอัตราเงินสมทบทุนประกันสังคม พ.ศ
.2555 และตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง ที รย
 0030/สท.ว 2591 ลงวันที 5 มีนาคม 2556 เรืองอัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ปีพ.ศ.2556 และตามหนังสืออําเภอแกลงที รย.0023.7/ว
431 ลงวันที 4 กุมภาพันธ์ 2557 เรือง การจ่ายเงินเบียประกันสังคมของ
พนักงาน (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,657,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาโครงการ
ปรับปรุงท่อจ่ายนําประปาบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนอง
แหวน) โดยวางท่อเมนจ่ายนําประปา โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิว ชัน 8.5 แทนท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 2 นิว ความยาว 2,724 ม. พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1,657,400 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560 - 2562 หน้าที 42 โครงการที 5) (ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,302,800 บาท
สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ทีมีสิทธิรับเบียยัง
ชีพ จํานวน 2,172 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว 1502 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 68 โครงการที 5)(ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,678,400 บาท
สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่คนพิการ ทีมีสิทธิรับเบียยัง
ชีพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 รวม
เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1502 ลงวัน
ที 2 สิงหาคม 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 68 โครงการที 6)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 192,000 บาท
สําหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ทีมีสิทธิรับ
เบียยังชีพ จํานวน 32 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที 27 กรกฎาคม 2559 (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 68 โครงการที 4)(ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง)

สํารองจ่าย จํานวน 680,800 บาท
สําหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นได้ตามความเหมาะสม การอนุมัติ
ให้ใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 และ 3)พ.ศ
.2543 ข้อ19(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,470,000 บาท
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-ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล     จํานวน  192,500  บาท
โดยคํานวณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
วิธีคํานวณรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา (งบประมาณทัวไป ประจําปี 2558
)จํานวน 151,657,204.69 บาท (หักเงินกู้,เงินจ่ายขาดเงินสะสม,เงินอุด
หนุนทุกประเภท)จํานวน 36,424,583 บาท คงเหลือ 115,232,621.69
 บาท คิดเป็นร้อยละ 1/6 (115,232,621.69x0.00167)เป็น
เงิน 192,438.47 บาท ปัดเศษเป็น  192,500 บาท ตังจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที 3
 กรกฎาคม 2555 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 

-เงินสมทบกองทุนสิงแวดล้อม     จํานวน  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสิงแวดล้อม ตามหนังสือสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ที ทส (อกคม)1004/54 ลง
วันที 29 มกราคม  2557 เรือง มติคณะกรรมการกลันกรองโครงการด้าน
จัดการมลพิษ ครังที 6/2556 แห่งมาตรา 89 และมาตรา 93 แห่งพระ
ราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ.2535 ใน
อัตรา ร้อยละ 3.5 ของรายรับจากค่าบริการและค่าปรับทีจัดเก็บ (ค่ากําจัด
ขยะ)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 76 โครงการ
ที 9)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)   

-ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจร     จํานวน  300,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผงกันจราจร กรวยยางจราจรสีแดง ป้ายห้ามเข้า ป้าย
หยุด ป้ายจอดรถประจําทาง ห้ามเลียวซ้าย/ขวา สัญญาณไฟกระพริบ,แผง
ไฟหยุดตรวจ ทาสีตีเส้น เนินชะลอความเร็ว และวัสดุอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ
  ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 3203
 ลงวันที 4 ตุลาคม 2539 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)     

-ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน,นักศึกษาและผู้ด้อย
โอกาส     จํานวน  250,000  บาท
สําหรับจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน,นักศึกษาและผู้ด้อย
โอกาส ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1365 ลงวันที 30 เมษายน 2550
 เรืองการหลักเกณฑ์การตังงบประมาณเพือเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
นักเรียน,นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตาม
หลักสูตรทีสูงกว่าการศึกษาขันพืนฐาน แต่ไม่สูงกว่าระดับ
ปริญญา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 67
 โครงการที 3)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

-ค่าใช้จ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือ
พืนที     จํานวน  427,500  บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถินอําเภอแกลง ที รย.0037.7/028 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2554
 เรือง แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถินหรือพืนที ประกอบกับประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557 ข้อ 6 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ  ไม่น้อยกว่าอัตรา
ร้อยละของเงินทีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (3
) เทศบาลตําบล  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 81 โครงการที 1)(ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับเป็นการช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ทีตาย
ระหว่างรับราชการ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 2,000,000 บาท
โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับและงบ
ประมาณรายจ่ายเพิมเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาล (ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ
.ศ.2546 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 วิธีคํานวณรายได้ตามประมาณการราย
รับ ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน   151,881,200  บาท หักด้วย
รายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินทีมีผู้อุทิศให้ ประจําปีงบ
ประมาณ 2560 จํานวน 51,881,200 บาท เป็น
เงิน 100,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็น
เงิน 2,000,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 120,000 บาท
โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้
รับบํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิน(ฉบับที 1–16)(ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 646,100 บาท
โดยตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 391 ลงวัน
ที 23 กุมภาพันธ์ 2553 ว่าด้วยวิธีปฎิบัติในการขอรับบําเหน็จรายเดือน
และบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจํา จํานวน 5 อัตรา และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0203.5/ว 2444 ลงวัน
ที 12 กรกฎาคม 2554 เรือง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้าง (ฉบับที 9) พ.ศ.2554 ในกรณีผู้รับบําเหน็จรายเดือน หรือผู้รับ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตายให้จ่ายบําเหน็จตกทอดเป็นจํานวน
สิบห้าเท่าของบําเหน็จรายเดือน (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

วันทีพิมพ์ : 28/9/2559  19:40:30 หน้า : 81/81



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,657,400

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 646,100

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,470,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 830,100

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 17,302,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,000,000

สํารองจ่าย 680,800

เบียยังชีพคนพิการ 2,678,400

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 120,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 270,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,429,700

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,133,300

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 270,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,047,900 6,791,300 870,600 1,600,500 2,538,900 2,290,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000 700

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 17,900 772,900 60,000 72,000 322,700 215,100

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,657,400

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 646,100

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,470,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 830,100

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 17,302,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,000,000

สํารองจ่าย 680,800

เบียยังชีพคนพิการ 2,678,400

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 120,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 270,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,429,700

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,133,300

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 270,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 15,139,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,700

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 1,460,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 309,000 611,900 1,448,300 2,177,900 2,390,900 625,700 10,050,700

เงินอืนๆ 67,200 67,200 84,000

เงินวิทยฐานะ 109,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 2,223,000 214,600 1,195,500 248,200

เงินประจําตําแหน่ง 85,200 102,000 60,000 324,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 14,000 21,400 45,000 260,000

ค่าเบียประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 72,000 4,000 173,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 680,000 10,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 60,000 10,000 10,977,900 228,000 35,000 7,000 2,009,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 262,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์ 
(หน่วยงานในอําเภอ
แกลง)

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคน
แกลงแสดงศิลป์ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคัด
แยกขยะและลด
ปริมาณขยะ

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 17,614,400

เงินอืนๆ 218,400

เงินวิทยฐานะ 109,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 3,881,300

เงินประจําตําแหน่ง 571,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 345,200

ค่าเบียประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

110,000

ค่าเช่าบ้าน 321,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 820,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 13,326,900

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 262,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์ 
(หน่วยงานในอําเภอ
แกลง)

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคน
แกลงแสดงศิลป์ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคัด
แยกขยะและลด
ปริมาณขยะ

80,000

วันทีพิมพ์ : 28/9/2559  17:42:05 หน้า : 4/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 230,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเทศบาล 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
พิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในระหว่าง
พรรษา 3 ครัง

60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
นักเรียน,นักศึกษา 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ดนตรีเพือประชาชน 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตลาดสีเขียว 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตัง
จุดตรวจเพือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจราจร
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ป่าชายเลนและปล่อย
สัตว์นําเฉลิมพระ
เกียรติ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิด
สอนภาษาอาเซียนให้
กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
ซ้อมแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000

วันทีพิมพ์ : 28/9/2559  17:42:05 หน้า : 5/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 230,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเทศบาล 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
พิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในระหว่าง
พรรษา 3 ครัง

60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
นักเรียน,นักศึกษา 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ดนตรีเพือประชาชน 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตลาดสีเขียว 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตัง
จุดตรวจเพือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจราจร
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ป่าชายเลนและปล่อย
สัตว์นําเฉลิมพระ
เกียรติ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิด
สอนภาษาอาเซียนให้
กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
ซ้อมแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมร่วมใจประหยัด
ไฟฟ้า

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน

400,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธี
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันขึนปี
ใหม่

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ศักยภาพ อปพร. 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการชําระภาษี

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ประหยัดนํามัน 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลาน
วัฒนธรรมถนนคนเดิน
เมืองแกลง

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแลก
เปลียนเรียนรู้เพือ
สังคมผู้สูงอายุ

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
พ่อแห่งชาติ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
แม่แห่งชาติ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และ
การธํารงไว้ซึงสถาบัน
หลักของชาติในระดับ
พืนที

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมร่วมใจประหยัด
ไฟฟ้า

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน

400,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธี
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันขึนปี
ใหม่

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ศักยภาพ อปพร. 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการชําระภาษี

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ประหยัดนํามัน 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลาน
วัฒนธรรมถนนคนเดิน
เมืองแกลง

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแลก
เปลียนเรียนรู้เพือ
สังคมผู้สูงอายุ

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
พ่อแห่งชาติ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
แม่แห่งชาติ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และ
การธํารงไว้ซึงสถาบัน
หลักของชาติในระดับ
พืนที

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาจักรยาน 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาบาสเกตบอล
เมืองแกลง

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาฟุตซอล 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1,997,900

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานงานสุนทรภู่ 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีบุญกลาง
บ้าน

4,000,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีวันลอย
กระทง

250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์
พระมหาชนกเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

640,000

ค่าใช้จ่ายโครงการห้อง
สมุดเพือประชาชน 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาจักรยาน 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาบาสเกตบอล
เมืองแกลง

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาฟุตซอล 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1,997,900

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานงานสุนทรภู่ 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีบุญกลาง
บ้าน

4,000,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีวันลอย
กระทง

250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์
พระมหาชนกเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

640,000

ค่าใช้จ่ายโครงการห้อง
สมุดเพือประชาชน 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมา
รี(อพ.สธ.)

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์แม่นําประแส 90,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือนําหลัก
สูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยานําสู่การปฏิบัติ

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมดนตรีสากล 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมมัคคุเทศก์เมือง
แกลง

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 17,000 65,000 60,000 20,000 350,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารปลอดภัย ชุมชน
ใส่ใจสุขภาพ

60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ตรวจติดตามระบบการ
จัดการสิงแวดล้อม 
ISO 14001

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย Clean Food 
Good Taste

80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 5,000 1,002,000 30,000 20,000 30,000 290,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 195,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 450,000 5,000 5,000 50,000 130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมา
รี(อพ.สธ.)

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์แม่นําประแส 90,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือนําหลัก
สูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยานําสู่การปฏิบัติ

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมดนตรีสากล 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมมัคคุเทศก์เมือง
แกลง

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

532,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารปลอดภัย ชุมชน
ใส่ใจสุขภาพ

60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ตรวจติดตามระบบการ
จัดการสิงแวดล้อม 
ISO 14001

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย Clean Food 
Good Taste

80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,387,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 240,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 640,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 45,000 33,000 20,000 6,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 780,000 17,000 10,000 7,000 72,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 3,642,000 50,000 41,500 210,000 763,600

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 167,000 15,000 30,000 10,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 37,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 6,108,900

วัสดุการเกษตร 493,800 5,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 750,000 5,000 20,000 15,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 13,000 5,000 8,000 3,000 64,000

วัสดุสํานักงาน 7,500 5,000 30,000 57,000 80,000 20,000 900,000

วัสดุอืน 36,000 10,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 7,200 166,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 8,000 39,000 38,000 70,000

ค่าไฟฟ้า 1,435,000 340,000 265,000 100,000 650,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,400 5,000 15,000 101,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้สาขาโทรศัพท์ 81,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าใช้จ่ายโครงการติด
ตังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) (ชุมชนสาร
นารถ)

1,423,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 294,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 936,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 4,707,100

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 285,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 67,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 6,108,900

วัสดุการเกษตร 498,800

วัสดุก่อสร้าง 850,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 98,000

วัสดุสํานักงาน 1,099,500

วัสดุอืน 46,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 173,200

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 155,000

ค่าไฟฟ้า 2,790,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 123,900

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้สาขาโทรศัพท์ 81,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าใช้จ่ายโครงการติด
ตังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) (ชุมชนสาร
นารถ)

1,423,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายโครงการติด
ตังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ในอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

531,000

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซือแป้นสตรีทบา
สเก็ตบอล 168,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์เครือง
เล่นสําหรับออกกําลัง
กายและอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่น

1,130,000

โครงการจัดซืออุปกรณ์
สนามเด็กเล่น 520,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 5,000 1,050,000 30,000 50,000 350,000 400,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยทางเชือมศาลา
ตาผ่อง ซอย 5 ตัด 
ซอย 7 (ชุมชนสารนา
รถ)

218,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยสมตัว (ชุมชน
หนองควายเขาหัก)

273,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนข้างร้านอ้วน 
3 ถึงถนนหน้าร้านทอง
วิเชียรทะลุถนนข้าง
ร้านโชคชัย
ฮอนด้า(ข้างกังหันลม
เก่า) (ชุมชนหนอง
แหวน)

1,932,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนซอยข้างบ้าน
ลุงนงด้านขวามือยาว
ไปจนถึงตรงข้ามสถาน
ธรรม(ชุมชนมาบใหญ่)

547,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายโครงการติด
ตังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ในอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

531,000

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซือแป้นสตรีทบา
สเก็ตบอล 168,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์เครือง
เล่นสําหรับออกกําลัง
กายและอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่น

1,130,000

โครงการจัดซืออุปกรณ์
สนามเด็กเล่น 520,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 1,935,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยทางเชือมศาลา
ตาผ่อง ซอย 5 ตัด 
ซอย 7 (ชุมชนสารนา
รถ)

218,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยสมตัว (ชุมชน
หนองควายเขาหัก)

273,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนข้างร้านอ้วน 
3 ถึงถนนหน้าร้านทอง
วิเชียรทะลุถนนข้าง
ร้านโชคชัย
ฮอนด้า(ข้างกังหันลม
เก่า) (ชุมชนหนอง
แหวน)

1,932,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนซอยข้างบ้าน
ลุงนงด้านขวามือยาว
ไปจนถึงตรงข้ามสถาน
ธรรม(ชุมชนมาบใหญ่)

547,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงแยก ถ.สุขุมวิทไป
หลัง สภ.แกลง (ทํา
ถนนทางเข้าบ้านเจ๊
แมวไปหมู่บ้านหนอง
ปรือถึงบ้านขจี ตัง
ความเพียร แยกซ้าย
สุดซอยถึงบ้านนางปรี
ญา แต่ไม่เชือมต่อกับ
ถนน VOR) (ชุมชน
ดอนมะกอก)

1,900,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงวางท่อระบายนํา
บริเวณเข้าสถานี
ตํารวจภูธรแกลง (บ้าน
แม่ป้าหนู "โสน ทอง
ดี")(ชุมชนในยาง)

1,275,000

ค่าขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าบริเวณ
ถนนหนองโบสถ์ - 
แยกโพธิทอง (ชุมชน
ในยาง)

201,000

ค่าติดตังและซ่อมแซม
เสาไฟฟ้า ชนิดเหล็ก
ลมปลายเรียว กิงเดียว 
ความสูง 9.00 ม.ดวง
โคมไฮเพรสโซเดียม 
ขนาด 1 X 250 วัตต์ 
ถนนสุขุมวิท (ตังแต่
สะพานดําถึงสีแยกโพธิ
ทอง) (ชุมชนโพธิทอง)

300,000

ค่าติดตังเสาไฟฟ้าแสง
สว่างชนิดไฮแมส ดวง
โคมไฮเพรสเซอร์
โซเดียม ขนาด 12 X 
400 วัตต์ จํานวน 1 
ต้น บริเวณถนน
บ้านบึง-แกลง กม.ที 
101+195 (เกาะกลาง
ถนนตรงข้ามแยกเข้า
ถนนศาลาตา
ผ่อง-หนองแหวน) 
(ชุมชนหนองแหวน)

700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงแยก ถ.สุขุมวิทไป
หลัง สภ.แกลง (ทํา
ถนนทางเข้าบ้านเจ๊
แมวไปหมู่บ้านหนอง
ปรือถึงบ้านขจี ตัง
ความเพียร แยกซ้าย
สุดซอยถึงบ้านนางปรี
ญา แต่ไม่เชือมต่อกับ
ถนน VOR) (ชุมชน
ดอนมะกอก)

1,900,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงวางท่อระบายนํา
บริเวณเข้าสถานี
ตํารวจภูธรแกลง (บ้าน
แม่ป้าหนู "โสน ทอง
ดี")(ชุมชนในยาง)

1,275,000

ค่าขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าบริเวณ
ถนนหนองโบสถ์ - 
แยกโพธิทอง (ชุมชน
ในยาง)

201,000

ค่าติดตังและซ่อมแซม
เสาไฟฟ้า ชนิดเหล็ก
ลมปลายเรียว กิงเดียว 
ความสูง 9.00 ม.ดวง
โคมไฮเพรสโซเดียม 
ขนาด 1 X 250 วัตต์ 
ถนนสุขุมวิท (ตังแต่
สะพานดําถึงสีแยกโพธิ
ทอง) (ชุมชนโพธิทอง)

300,000

ค่าติดตังเสาไฟฟ้าแสง
สว่างชนิดไฮแมส ดวง
โคมไฮเพรสเซอร์
โซเดียม ขนาด 12 X 
400 วัตต์ จํานวน 1 
ต้น บริเวณถนน
บ้านบึง-แกลง กม.ที 
101+195 (เกาะกลาง
ถนนตรงข้ามแยกเข้า
ถนนศาลาตา
ผ่อง-หนองแหวน) 
(ชุมชนหนองแหวน)

700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 150,000 100,000 100,000 50,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

200,000

อาคารต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างตลาดเทศบาล 
1

3,084,000

ค่าปูกระเบืองอาคาร
เรียนโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา

1,031,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 135,000 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 112,000 400,000 12,752,000

รวม 27,587,600 10,094,500 2,864,500 39,966,000 8,478,700 27,544,100 6,103,800 28,402,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 500,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

200,000

อาคารต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างตลาดเทศบาล 
1

3,084,000

ค่าปูกระเบืองอาคาร
เรียนโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา

1,031,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 225,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 13,264,000

รวม 151,041,200
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            ป�งบประมาณ 2559  ป�งบประมาณ 2560 
 
งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาล    15,702,400    บาท  16,377,600    บาท 
  

 
1. แผนงานการพาณิชย�        11,667,400   บาท              12,417,600     บาท  

2. แผนงานงบกลาง                                    4,035,000    บาท               3,960,000    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป�งบประมาณ  2560 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 
หมวด/ประเภท/รายละเอียด รับจริง 

ป*  2558 
งบประมาณ รหัส 

บัญชี ป*  2559 เพ่ิม/ลด ป*  2560 

ก. รายได-                (รวม) 
กําไรจําหน�ายทรัพย/หลุด 
     กําไรจากการจําหน3ายทรัพย�หลุด 
ดอกเบ้ีย 
     ดอกเบ้ียรับจํานํา 
     ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
รายได-เบ็ดเตล็ด 
     รายได9เบ็ดเตล็ด 
 
ข. รายได-อ่ืน          (รวม) 
กําไรสุทธิ    
     เงินรางวัลประจําป*          20% 
     เงินบูรณะท9องถ่ิน            30% 
     เงินสมทบทุนหมุนเวียน  50% 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,907,644 
1,098,803 
1,098,803 

11,808,841 
11,808,783 

57 
- 
- 
 
 

8,511,807 
1,702,361 
2,553,542 
4,255,903 

28 
- 
- 

28 
74 
54 
- 
- 
 
 

60 
52 
28 
80 

13,952,000 
950,000 
950,000 

13,001,000 
13,000,000 

1,000 
1,000 
1,000 

 
 

9,000,000 
1,800,000 
2,700,000 
4,500,000 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
+ 
+ 
+ 

750,000 
250,000 
250,000 
500,000 
500,000 

- 
- 
- 
 
 

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

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

13,501,000 
13,500,000 

1,000 
1,000 
1,000 

 
 

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

 

รวมรายรับท้ังสิ้น 
21,419,451 88 22,952,000 + 1,250,000 24,202,000  

 
 
 

ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 



ประจําป�งบประมาณ  2560 
สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 
ประมาณการรายรับท้ังส้ิน  
 

1. หมวดรายได-        เป:นเงิน 14,702,000   บาท       แยกเป:น 
    1.1 ประเภทกําไรจากการจําหน�ายทรัพย/หลุด       เป:นเงิน     1,200,000   
บาท 
          โดยคํานวณจากการจําหน3ายทรัพย�หลุด ในป*ท่ีผ3านมาเปCนเกณฑ� 
    1.2  ประเภทดอกเบ้ีย          เป:นเงิน   13,501,000   
บาท 
           -  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร         เปCนเงิน            
1,000   บาท 
             โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ต้ังแต3เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 
2558 
              เปCนเกณฑ�         
           -  ดอกเบ้ียรับจํานํา          เปCนเงิน   
13,500,000   บาท 
             โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบ้ียรับจํานําของเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 เปCน  
              เกณฑ� 
    1.3  ประเภทรายได-เบ็ดเตล็ด         เป:นเงิน          1,000   
บาท 
           เปCนรายได9เบ็ดเตล็ดต3าง ๆ ท่ีไม3เข9าลักษณะรายรับหมวดอ่ืน ๆ  
 

2. หมวดเงินได-อ่ืน        เป:นเงิน 9,500,000   บาท      เเยกเป:น 
2.1 ประเภทกําไรสุทธิ                                 เป:นเงิน     
9,500,000     บาท      

2.1.1   เงินรางวัลประจําป*          20%           เปCนเงิน     
1,900,000     บาท    2.1.2   เงินบูรณะท9องถ่ิน           30%        เปCน
เงิน     2,850,000     บาท       

      2.1.3   เงินสมทบทุนหมุนเวียน  50%       เปCนเงิน     
4,750,000     บาท              

     
 



 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ  2560 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
แผนงานการพาณิชย/ 

 
วัตถุประสงค/ 
1. เพ่ือช3วยเหลือประชาชนท่ีขัดสนเงินทอง  เพ่ือบรรเทาความเดือดร9อนและแก9ไขเหตุการณ�เฉพาะหน9า      ไม3

ต9องไปกู9ยืมเงินจากแหล3งเงินกู9อ่ืนท่ีต9องเสียดอกเบ้ียสูงกว3า 
2. เพ่ือประโยชน�ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย�สิน ท่ีได9มาโดยการกระทําความผิด และสามารถติดตาม

ผู9กระทําความผิดได9 
3. เพ่ือประโยชน�ในการควบคุมการรับซ้ือของโจร 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให9มีประสิทธิผล 
       เพ่ิมข้ึน 
 
งานท่ีทํา 
1. ให9บริการประชาชนโดยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพย�สิน 
2. ให9บริการจําหน3ายทรัพย�หลุด 
3. กํากับดูแลการรับเงิน เบิกจ3ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย�รับจํานํา 
4. จัดทําบัญชี 
 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1.     สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง      งบประมาณรวม   12,417,600   บาท 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาลประจําป�งบประมาณ  2560 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
แผนงานการพาณิชย/ 

 
 

งาน เงินเดือน 
ค3าจ9างประจํา 

ค3าตอบแทน 
ใช9สอยและวัสดุ 

ค3าสาธารณูปโภค รายจ3าย
อื่น 

ค3าครุภัณฑ�ที่ดิน 
และสิ่งก3อสร9าง 

เงินกําไรสุทธิ รวม รหัส
บัญชี 

 
สถานธนานุบาล 

ก.จ�ายจากรายได- 

ข.จ3ายจากกําไรสุทธิ 

 
 

1,390,000 
- 

 
 

1,364,600 
- 

 
 

71,000 
- 

 
 

77,000 
- 

 
 

15,000 
- 
 

 
 

- 
9,500,000 

 
 

2,917,600 
9,500,000 

 

รวม 1,390,000 1,364,600 71,000 77,000 15,000 9,500,000 12,417,600  
 
 

 
 

 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ  2560 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
แผนงานงบกลาง 

 
 
วัตถุประสงค/ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพผลการบริหาร  การชําระหนี้เงินกู9กองทุนต3าง ๆ  และเงินสํารองต3าง ๆ  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการชําระดอกเบ้ียเงินยืม  และค3าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร 
3. จ3ายเปCนรายจ3ายตามข9อผูกพัน 
 
งานท่ีทํา 
1. กํากับดูแลการชําระหนี้เงินกู9  ดอกเบ้ีย ให9เปCนไปตามสัญญาท่ีกําหนดไว9 
2. บริหารการใช9เงินสํารองต3าง ๆ  
3. พิจารณาช3วยเหลืองบท่ัวไป 
 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1.    สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง      งบประมาณรวม        3,960,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาลประจําป�งบประมาณ  2560 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

รายจ�ายงบกลาง 
แผนงานงบกลาง 

 
งาน ค3าชําระดอกเบี้ย 

เงินกู9 ก.บ.ท. 
ค3าธรรมเนียม

ดอกเบี้ยธนาคาร 
รายจ3ายตาม 

ข9อผูกพัน(เงินสมทบ
สวัสดิการหลังพ9นฯ) 

เงินสํารอง
จ3าย 

งบเฉพาะการ 
ช3วยเหลืองบทั่วไป 

รวม หมายเหตุ 

 
 

งานงบกลาง 
 
 
 
 
 

 
 

100,000 

 
 

3,600,000 

 
 

260,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3,960,000 

 

รวม 100,000 3,600,000 260,000 - - 3,960,000  
 
 
 



บัญชีงบประมาณรายจ3ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป*งบประมาณ  2560 
แผนงานการพาณิชย� (00330)      งบประมาณรายจ3ายประจํา 

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง  (00331) 
 

หมวด/ประเภท จ3ายจริง 
ป*  2558 

งบประมาณ รหัส 
บัญชี ป*  2559 เพ่ิม/ลด ป*  2560 

ก.จ�ายจากรายได- 
งบบุคลากร (รวม) 

    หมวดเงินเดือนและค�าจ-างประจํา (รวม) 
     ค3าจ9างประจํา 
     เงินประจําตําแหน3ง 
งบดําเนินงาน (รวม) 
     หมวดค�าตอบแทนใช-สอยและวัสดุ (รวม) 
     หมวดค�าตอบแทน    (รวม) 
     ค3าเช3าบ9าน 
     เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร 
     เงินช3วยเหลือค3ารักษาพยาบาล 
     ค3าอาหาร 
     ค3าเบ้ียเลี้ยงจําหน3ายทรัพย�หลดุ 
     เงินรางวัลเจ9าหน9าท่ี 
     ค3าพาหนะเหมาจ3าย 
     เงินเพ่ิมค3าครองชีพช่ัวคราว 
     เงินสมทบเงินสะสม 
     หมวดค�าใช-สอย    (รวม) 

     ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 
     ค3าบํารุงรักษาและซ3อมแซมครุภัณฑ� 
     ค3าบํารุงรักษาและซ3อมแซมทรัพย�สิน 
     ค3าบํารุงรักษาและซ3อมแซมสิ่งก3อสร9าง 
      
 

 
1,136,520 
1,136,520 
1,046,520 

90,000 
909,538 
861,030 
726,909 
49,200 
41,200 

158,009 
141,100 
14,400 
69,600 
66,000 
83,280 

104,120 
86,074 
9,447 
9,447 

- 
- 
 
 

 
- 
- 
- 
- 

42 
39 
50 
- 
- 

50 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

19 
- 
- 
- 
- 
 
 

 
1,210,000 
1,210,000 
1,120,000 

90,000 
1,383,200 
1,312,200 

948,200 
50,000 
45,000 

300,000 
150,000 
19,200 

120,000 
66,000 
86,000 

112,000 
217,000 
50,000 
20,000 
10,000 
20,000 

 
 

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

 
180,000 
180,000 
180,000 

- 
52,400 
52,400 
57,800 

- 
25,000 

- 
- 

800 
- 
- 

6,000 
38,000 
5,000 

10,000 
- 
- 

10,000 
 
 

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

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

50,000 
70,000 

300,000 
150,000 
20,000 

120,000 
66,000 
80,000 

150,000 
212,000 
40,000 
20,000 
10,000 
10,000 

 
 

 

 
 
 

บัญชีงบประมาณรายจ3ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป*งบประมาณ  2560 
แผนงานการพาณิชย� (00330)      งบประมาณรายจ3ายประจํา 

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง  (00331) 



 
หมวด/ประเภท จ3ายจริง 

ป*  2558 
งบประมาณ รหัส 

บัญชี ป*  2559 เพ่ิม/ลด ป*  2560 

    รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
     ค3ารับรอง 
    รายจ�ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน 
    สถานธนานุบาลท่ีไม�เข-าลกัษณะรายจ�ายอ่ืน ๆ  
     ค3าใช9จ3ายในการเดินทางไปราชการ 
    รายจ�ายเพ่ือให-ได-มาซ่ึงบริการ 
     ค3าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
     ค3าธรรมเนียมใบอนุญาต 
     ค3าเบ้ียประกันอัคคีภยั 
     ค3าวารสาร 
     ค3าจ9างเหมาบริการ 
     ค3าประชาสัมพันธ�เผยแพร3 
     ค3าสอบบัญชี 
     ค3าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร�ฯ 
     หมวดค�าวัสดุ         (รวม) 
     ค3าวัสดสุํานักงาน 
     ค3าวัสดุงานบ9านงานครัว 
     ค3าวัสดไุฟฟOาและวิทย ุ
     ค3าวัสดุก3อสร9าง 
     ค3าวัสดุเช้ือเพลิงและหล3อลื่น 
     ค3าวัสดุยานพาหนะและขนส3ง 
     ค3าวัสดุคอมพิวเตอร� 
 

- 
- 
- 
 
- 

76,627 
5,952 
1,000 
6,025 
3,650 

- 
- 

60,000 
- 

48,046 
35,763 
2,560 

255 
- 

2,960 
150 

6,358 
 
 
 

- 
- 
- 
 
- 

19 
- 
- 

19 
- 
- 
- 
- 
- 

70 
70 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

20,000 
20,000 
40,000 

 
40,000 

107,000 
6,000 
2,000 

15,000 
4,000 
5,000 

10,000 
60,000 
5,000 

147,000 
70,000 
3,000 
5,000 
5,000 
4,000 

10,000 
50,000 

 

 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 

5,000 
- 
- 
- 
- 

5,000 
- 
- 
- 

400 
- 
- 
- 
- 

400 
- 
- 

20,000 
20,000 
40,000 

 
40,000 

112,000 
6,000 
2,000 

15,000 
4,000 

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

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

10,000 
50,000 

 

 

 

                                      บัญชีงบประมาณรายจ3ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป*งบประมาณ  2560 
แผนงานการพาณิชย� (00330)                            งบประมาณ

รายจ3ายประจํา 
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง  (00331) 

 
หมวด/ประเภท จ3ายจริง 

ป*  2558 
งบประมาณ รหัส 

บัญชี ป*  2559 เพ่ิม/ลด ป*  2560 



    หมวดค�าสาธารณูปโภค (รวม) 
     ค3าไปรษณีย�โทรเลข 
     ค3านํ้าประปา 
     ค3าไฟฟOา 
     ค3าโทรศัพท� 
     ค3าโทรคมนาคม 
งบรายจ�ายอ่ืน (รวม) 
    หมวดรายจ�ายอ่ืน (รวม) 
     ค3าใช9จ3ายฝPายอํานวยการ 
 

48,508 
798 
892 

38,022 
8,795 

- 
74,200 
74,200 
74,200 

 
 
 

03 
- 

38 
25 
40 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

71,000 
3,000 
3,000 

50,000 
10,000 
5,000 

74,200 
74,200 
74,200 

 

 
 
 
 
 
 
+ 
+ 
+ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,800 
2,800 
2,800 

 

71,000 
3,000 
3,000 

50,000 
10,000 
5,000 

77,000 
77,000 
77,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมรายจ3ายประจํา 2,120,258 42 2,667,400 + 235,200 2,902,600  

 
 
 
 
 
 

บัญชีงบประมาณรายจ3ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป*งบประมาณ  2560 
แผนงานการพาณิชย� (00330)                          งบประมาณรายจ3าย

ประจํา 
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง  (00331) 

 
หมวด/ประเภท จ3ายจริง 

ป*  2558 
งบประมาณ รหัส 

บัญชี ป*  2559 เพ่ิม/ลด ป*  2560 



รายจ3ายเพ่ือการลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ/ (รวม) 
     ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร-าง  (รวม) 
     ค3าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและ     
     สิ่งก3อสร9าง 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
+ 
+ 
 
 

 
15,000 
15,000 

- 
- 
 

 
15,000 
15,000 

- 
- 

 

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

 
 
 
 



บัญชีงบประมาณรายจ3ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป*งบประมาณ  2560 
แผนงานการพาณิชย� (00330)              งบประมาณรายจ3าย
ประจํา 

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง  (00331) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด/ประเภท จ3ายจริง 
ป*  2558 

งบประมาณ รหัส 
บัญชี ป*  2559 เพ่ิม/ลด ป*  2560 

ข.จ�ายจากกําไรสุทธิ 
หมวดรายจ�ายอ่ืน     (รวม) 

จ3ายจากกําไรสุทธิ  ป* 2558 
เงินรางวัลประจํา   20% 
เงินบูรณะท9องถ่ิน  30% 
เงินสมทบทุนหมุนเวียน   50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8,511,807 

 
1,702,361 
2,553,542 
4,255,903 

 
60 
 

52 
28 
80 

 
9,000,000 

 
1,800,000 
2,700,000 
4,500,000 

 
+ 
 
+ 
+ 
+ 

 
500,000 

 
100,000 
150,000 
250,000 

 
9,500,000 

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

 

รวมรายจ�ายอ่ืน 8,511,807 60 9,000,000 + 500,000 9,500,000  
รวมรายจ�ายท้ังสิ้น 10,632,066 02 11,667,400 + 750,200 12,417,600  



งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาล   ประจําป�งบประมาณ  2560 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 
แผนงาน/งาน/โครงการ ค3าจ9าง 

ประจํา 
ค3าตอบแทน 

ใช9สอยและวัสด ุ
ค3าสาธารณูปโภค รายจ3ายอ่ืน ค3าครุภณัฑ�ท่ีดิน 

และสิ่งก3อสร9าง 
รวม 

แผนงานการพาณิชย/ 
งานกิจการสถานธนานุบาล 
ก. จ3ายจากรายได9 
ข. จ3ายจากเงินกําไรสุทธิ 
 
 
 

 
 

1,390,000 
- 

 
 

1,364,600 
- 

 
 

71,000 
- 

 
 

    77,000 
9,500,000 

 
 

15,000 
- 

 
 

2,917,600 
9,500,000 

 

รวมท้ังสิ้น 1,390,000 1,364,600 71,000 9,577,000 15,000 12,417,600 

 
 
 
  แผนงานการงบกลาง 
   งานงบกลาง          3,960,000       บาท 
   ชําระดอกเบ้ียเงินกู9 ก.บ.ท.           100,000       บาท  
   ค3าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร        3,600,000       บาท  
   รายจ3ายตามข9อผูกพัน                  260,000       บาท 
   เงินสํารองจ3าย            - 
   เงินช3วยเหลือพัฒนาท9องถ่ินกรณีพิเศษ          - 
   งบเฉพาะการช3วยเหลืองบท่ัวไป         - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการรายจ�ายงบประมาณเฉพาะการสถานธนานบุาล  ประจําป�งบประมาณ  2560 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 
รายการ จ3ายจริง 

ป*  2558 
งบประมาณ รหัส 

บัญชี ป*  2559 เพ่ิม/ลด ป*  2560 

1. รายจ�ายงบกลาง 
       ค3าดอกเบ้ียเงินกู9 ก.บ.ท. 
       ค3าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร 
       รายจ3ายตามข9อผูกพัน(เงินสมทบ- 
       สวัสดิการฯ) 

 
281,785 

1,688,952 
255,318 

 
99 
27 
- 
 

 
200,000 

3,600,000 
235,000 

 

 
- 
 
+ 
 

 
100,000 

 
25,000 

 
100,000 

3,600,000 
260,000 

 

รวมรายจ�ายงบกลาง 2,226,056 26 4,035,000 - 75,000 3,960,000  
2. รายจ�ายของหน�วยงาน 
    รายจ�ายประจํา 
       หมวดเงินเดือนและค3าจ9างประจํา 
       หมวดค3าตอบแทนใช9สอยและวัสด ุ
       หมวดค3าสาธารณปูโภค   
       หมวดรายจ3ายอ่ืน 
 

 
 

1,136,520 
861,030 
48,508 
74,200 

 
 
- 

39 
03 
- 

 
 

1,210,000 
1,312,200 

71,000 
74,200 

 
 
+ 
+ 
 
+ 

 
 

180,000 
52,400 

- 
2,800 

 
 

1,390,000 
1,364,600 

71,000 
77,000 

 

รวมรายจ�ายประจํา 2,120,258 42 2,667,400 + 235,200 2,902,600  
3. หมวดรายจ�ายเพ่ือการลงทุน 
       หมวดค3าครภุัณฑ� 
       หมวดค3าท่ีดินและสิ่งก3อสร9าง        

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
+ 
 

 
15,000 

- 

 
15,000 

- 

 

รวมรายจ�ายเพ่ือการลงทุน - - - + 15,000 15,000  
4. รายจ�ายจากกําไรสุทธ ิ
     หมวดรายจ3ายอ่ืน 

 
8,511,807 

 
60 

 
9,000,000 

 
+ 

 
500,000 

 
9,500,000 

 

รวมรายจ�ายจากกําไรสุทธิ 8,511,807 60 9,000,000 + 500,000 9,500,000  
    รวมรายจ3ายท้ังสิ้น 
    ยอดประมาณการรายรับ 

12,858,122 
21,419,451 

28 
88 

15,702,400 
22,952,000 

+ 
+ 

675,200 
1,250,000 

16,377,600 
24,202,000 

 

    รายได-สูงกว�ารายจ�าย 8,561,329 60 7,249,600 + 574,800 7,824,400  
 

 
 
 
 
 
 



บัญชีงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําป�งบประมาณ  2560 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 

 
รายการ จ3ายจริง 

ป*  2558 
งบประมาณ รหัส 

บัญชี ป*  2559 เพ่ิม/ลด ป*  2560 

งบกลาง 
หมวดงบกลาง 
ค3าชําระหน้ีดอกเบ้ีย ก.บ.ท. 
ค3าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร 
รายจ3ายตามข9อผูกพัน(เงินสมทบ 
สวัสดิการหลังพ9นฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

281,785 
1,688,952 

255,318 

 
 

99 
27 
- 
 

 
 

200,000 
3,600,000 

235,000 

 
 
- 
 
+ 
 

 
 

100,000 
- 

25,000 
 

 
 

100,000 
3,600,000 

260,000 
 

 

รวมรายจ�ายงบกลาง 2,226,056 26 4,035,000 - 75,000 3,960,000  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายท่ัวไปประจําป�งบประมาณ  2560 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

อําเภอแกลง     จังหวัดระยอง 
รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
หน�วยงานสถานธนานุบาล 

1. รายจ�ายงบกลาง        ตั้งไว-    3,960,000   บาท     แยกเป:น 
     1.1    เพื่อจ3ายเปCนค3าดอกเบี้ยเงินกู9 ก.บ.ท.  เปCนเงิน  100,000  บาท   รายละเอียดดังต3อไปนี ้
               -  ตามสัญญาเงินกู9 ก.บ.ท. เลขที่ 234/27/2555  ลงวันที่  7  กุมภาพนัธ�  2555  โดยมีกําหนด 
ชําระภายในวันที่  30  กันยายน  ของทุกป*  คร้ังที่  5/5  ของสัญญา 
     1.2    เพื่อจ3ายเปCนค3าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร เปCนเงิน  3,600,000 บาท รายละเอียดดงัต3อไปนี ้
      - เพื่อจ3ายเปCนค3าดอกเบี้ยเงนิกู9เบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแกลง เม่ือวันที่ 25 
ธันวาคม 2555 เปCนเงิน 5,000,000.- บาท เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เปCนเงิน 6,000,000.- บาท เม่ือวันที่ 23 
พฤษภาคม 2555 เปCนเงิน 5,000,000 บาท รวมวงเงิน 16,000,000.- บาท ซ่ึงเสยีอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจํา 12 
เดือน+เพิ่ม 1% ต3อป* และวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เปCนเงิน 30 ล9านบาทเสียอัตราดอกเบี้ย (MOR-2%ต3อป*) 
      - เพื่อจ3ายเปCนค3าดอกเบี้ยเงนิกู9เกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาแกลง เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2551 เปCนเงิน 
9,000,000 บาท เสียอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจํา12 เดือนบวกเพิ่ม 1% ต3อป* และสัญญาต3อท9ายคร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 26 
ตุลาคม 2553 เปCนเงิน 10,000,000.- บาท และสัญญาต3อท9ายคร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เปCนเงิน 
11,000,000.- บาท เสยีอัตราดอกเบี้ย (MOR-1.80%ต3อป*) 
      - เพื่อจ3ายเปCนค3าดอกเบี้ยเงนิกู9กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร (ธกส.) เม่ือวันที่ 16 
พฤษภาคม 2555 เปCนเงิน 20,000,000 บาท เสียอัตราดอกเบี้ย (MLR-0.5%ต3อป*) 
 1.3    รายจ3ายตามข9อผูกพัน (เงินสมทบสวสัดิการหลังพ9นการเปCนพนักงานฯ) เปCนเงิน 260,000  บาท      
  - เพื่อนําส3งให9 สํานักงาน จ.ส.ท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกป*ในอัตราร9อยละ 2 ของรายได9ในป*ที่ล3วงมาเปCน
เงินสมทบเงนิสวสัดิการหลังพ9นจากการเปCนพนังงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือสาํนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 
1340 ลงวันที่  16 มิถุนายน 2559 
2. รายจ�ายประจํา   ตั้งไว-รวม        2,903,000    บาท     แยกเป:น 
  งบบุคลากร       ตั้งไว-รวม       1,390,000  บาท 
    2.1 หมวดเงินเดือนและค�าจ-างประจํา          ตั้งไว-รวม      1,390,000  บาท 
          - ประเภทค�าจ-างประจาํ                     ตั้งไว-             1,300,000   บาท 
          เพื่อสําหรับจ3ายเปCนค3าจ9างประจําพนักงานสถานธนานบุาล จํานวน 6 อัตรา  เปCนเงินค3าจ9างประจําป*   
จํานวน  1,200,000  บาท   เงินปรับปรุงค3าจ9างประจํา  จํานวน  100,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย�  งาน
กิจการสถานธนานุบาล) 
      - ประเภทเงินประจําตําแหน�ง    ตั้งไว-              90,000    บาท   
เพื่อสําหรับจ3ายเปCนเงนิประจําตาํแหน3งพนักงานสถานธนานบุาล จํานวน 2 อัตรา  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล)   

 



   งบดําเนินการ     ตั้งไว-รวม   1,436,000   บาท 

 2.2  หมวดค�าตอบแทนใช-สอยและวัสดุ  ตั้งไว-      1,364,600   บาท  แยกเป:น 
           2.2.1 หมวดค�าตอบแทน    ตั้งไว-           1,006,000    บาท 
                      - ประเภทค3าเช3าบ9าน    ต้ังไว9              50,000    บาท     
สําหรับจ3ายเปCนค3าเช3าบ9านให9แก3พนักงานสถานธนานุบาล ท่ีมีสิทธิเบิกค3าเช3าบ9านได9ตามระเบียบฯ   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 - ประเภทเงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร   ต้ังไว9              70,000     บาท 
สําหรับจ3ายให9แก3พนักงานสถานธนานุบาลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร ได9ตามระเบียบฯ   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 - ประเภทเงินช3วยเหลือค3ารักษาพยาบาล  ต้ังไว9             300,000     บาท 
สําหรับจ3ายให9แก3พนักงานสถานธนานุบาลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช3วยเหลือค3ารักษาพยาบาลได9ตามระเบียบฯ   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 - ประเภทค3าอาหาร     ต้ังไว9             150,000     บาท 
สําหรับจ3ายเปCนค3าอาหารประจําวันทําการให9แก3พนักงานสถานธนานุบาลได9ตามระเบียบฯ     
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 

- ประเภทค3าเบ้ียเลี้ยงจําหน3ายทรัพย�หลุด  ต้ังไว9               20,000     บาท 
สําหรับจ3ายให9แก3เจ9าหน9าท่ีผู9ดําเนินการในวันจําหน3ายทรัพย�หลุด  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย�   
งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 - ประเภทเงินรางวัลเจ9าหน9าท่ี    ต้ังไว9             120,000     บาท 
สําหรับจ3ายเปCนค3าตอบแทนให9แก3ผู9ตรวจการสถานธนานุบาล และผู9ปฏิบัติหน9าท่ีแทน, ค3าตรวจสอบทรัพย�รับ
จํานําประจําสัปดาห�, ค3าตรวจทรัพย�รับจํานําประจํา 2 เดือน, ค3าตรวจทรัพย�รับจํานําประจําป*ให9แก3เจ9าหน9าท่ี  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 - ประเภทค3าพาหนะเหมาจ3าย    ต้ังไว9               66,000     บาท 
สําหรับจ3ายเปCนค3าตอบแทนให9แก3นายกเทศมนตรี  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย�   
งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 - ประเภทเงินเพ่ิมค3าครองชีพชั่วคราว   ต้ังไว9               80,000     บาท 
สําหรับจ3ายให9พนักงานสถานธนานุบาลท่ีได9รับเงินค3าจ9างรวมค3าครองชีพชั่วคราวไม3เกินเดือนละ 13,285 บาท 
จํานวน 1 ราย ให9ได9รับเงินค3าจ9างรวมค3าครองชีพชั่วคราวไม3เกิน 10,000 บาท จํานวน 1 ราย ให9ได9รับเงินค3าจ9าง
รวมค3าครองชีพชั่วคราวไม3เกิน 15,000 จํานวน 1 ราย ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท ท่ี มท 0801.5/ว 710 ลง
วันท่ี 17  มีนาคม 2558  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 - ประเภทเงินสมทบเงินสะสม    ต้ังไว9             150,000     บาท 
เพ่ือสําหรับจ3ายเปCนค3าเงินสมทบเงินสะสมให9แก3พนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร9อยละ 10 ของค3าจ9างประจํา
เพ่ือจ3ายตามข9อผูกพัน 



 2.2.2 หมวดค�าใช-สอย    ตั้งไว-               212,000     บาทแยกเป:น 
  ก. ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม    ตั้งไว-       40,000    บาท 
  - ประเภทค3าบาํรุงรักษาหรือซ3อมแซมครุภัณฑ�   ตั้งไว9        20,000     บาท 
เพื่อจ3ายเปCนค3าบํารุงรักษาหรือซ3อมแซมครุภัณฑ�ของสถานธนานุบาล   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย�   
งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 - ประเภทค3าบาํรุงรักษาหรือซ3อมแซมทรัพย�สิน   ตั้งไว9        10,000    บาท 
เพื่อจ3ายเปCนค3าบํารุงรักษาหรือซ3อมแซมทรัพย�สินของสถานธนานุบาล  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย�  งานกิจการ
สถานธนานุบาล) 
 - ประเภทค3าบาํรุงรักษาหรือซ3อมแซมทรัพย�สินสิง่ก3อสร9าง ตั้งไว9        10,000    บาท 
เพื่อจ3ายเปCนค3าบํารุงรักษาหรือซ3อมแซมทรัพย�สินสิ่งก3อสร9างของสถานธนานุบาล   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 ข.  รายจ�ายเกี่ยวกับค�ารับรองและพิธีการ   ตั้งไว-        20,000   บาท 
 - ประเภทค3ารับรอง      ตั้งไว9        20,000    บาท 
เพื่อจ3ายเปCนค3ารับรองแก3ผู9มาเยอืนสถานธนานุบาล  ของชําร3วยกิจกรรมวันก3อตั้งสถานธนานบุาล   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 

 ค.  รายจ�ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม�เข-าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 
         ตั้งไว-       40,000    บาท 
 -  ประเภทค3าใช9จ3ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว9        40,000    บาท 
เพื่อเปCนค3าพาหนะ  ค3าเบี้ยเลี้ยง  และค3าที่พัก ค3าขนย9ายให9แก3พนักงานสถานธนานบุาลที่เดินทางไปราชการ 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
  ง. รายจ�ายเพ่ือให-ได-มาซึ่งบริการ   ตั้งไว-         112,000     บาท 
  - ประเภทค3าภาษโีรงเรือนและที่ดิน   ตั้งไว9                 6,000     บาท    
สําหรับจ3ายเปCนค3าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล  ให9กับเทศบาลตําบลเมืองแกลง   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
  - ประเภทค3าธรรมเนียมใบอนุญาต   ตั้งไว9                 2,000     บาท 
สําหรับจ3ายเปCนค3าธรรมเนียมต3อใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําตามกฎหมายและค3าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของ 
สถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย� งานกิจการสถานธนานบุาล) 
  - ประเภทค3าเบี้ยประกันอัคคีภัย   ตั้งไว9               15,000     บาท 
 สําหรับจ3ายเปCนค3าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย�งานกิจการสถานธนานุบาล) 
       - ประเภทค3ารับวารสาร    ตั้งไว9            4,000     บาท 
สําหรับจ3ายเปCนค3ารับวารสาร หนังสือพิมพ�  เพื่อนํามาใช9บริการประชาชน (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย�   
งานกิจการสถานธนานุบาล) 
  - ประเภทค3าจ9างเหมาบริการ    ตั้งไว9                10,000     บาท 
สําหรับจ3ายเปCนค3าจ9างเหมาแรงงานให9ผู9รับจ9างทาํการอย3างใดอย3างหนึ่ง  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย�  งานกิจการ
สถานธนานุบาล) 



  - ประเภทค3าประชาสัมพันธ�เผยแพร3   ตั้งไว9           10,000     บาท 
สําหรับเปCนค3าใช9จ3ายในการประชาสัมพนัธ�ข3าวสารของโรงรับจาํนํา เช3น ปOายโฆษณา  โปสเตอร�และอ่ืน ๆ  
ในกิจกรรมต3าง ๆ  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 

-  ประเภทค3าสอบบัญช ี    ตั้งไว9           60,000     บาท 
สําหรับจ3ายให9สาํนักงานตรวจเงนิแผ3นดนิในการตรวจสอบบัญช ี และรับรองการเงินของสถานธนานบุาล   
ขนาดใหญ3 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานบุาล) 

-  ประเภทค3าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร� ตั้งไว9             5,000     บาท 
สําหรับจ3ายเปCนค3าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร�ให9สํานักงาน  จ.ส.ท.    
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 2.2.3 หมวดค�าวัสดุ     ตั้งไว-       146,600   บาท 
  - ประเภทค3าวัสดสุํานักงาน    ตั้งไว9         70,000    บาท    
สําหรับจ3ายเปCนค3าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ�ต3าง ๆ ของสถานธนานบุาล เช3น กระดาษ ดินสอ ปากกา ตั๋วรับจํานํา 
ใบเสร็จรับเงิน  และอ่ืนๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
  - ประเภทค3าวัสดงุานบ9านงานครัว   ตั้งไว9     3,000    บาท 
สําหรับจ3ายเปCนค3าของใช9เก่ียวกับการทําความสะอาดสถานธนานุบาล  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย�   
งานกิจการสถานธนานุบาล) 
  - ประเภทค3าวัสดไุฟฟOาและวทิย ุ  ตั้งไว9         5,000    บาท 
สําหรับจ3ายเปCนค3าวัสดุและอุปกรณ�ไฟฟOาและวิทยุเก่ียวกับงานสถานธนานบุาล   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
  - ประเภทค3าวัสดุก3อสร9าง    ตั้งไว9         5,000    บาท 
สําหรับจ3ายเปCนค3าวัสดุก3อสร9างของสถานธนานบุาล  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย�งานกิจการสถานธนานุบาล) 
  - ประเภทค3าวัสดุเชื้อเพลิงและหล3อลื่น   ตั้งไว9         3,600    บาท 
สําหรับจ3ายเปCนค3าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล3อลืน่ยานพาหนะ เช3น น้ํามันรถจักรยานยนต� ต3าง ๆ   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
  - ประเภทค3าวัสดุยานพาหนะและขนส3ง  ตั้งไว9        10,000    บาท 
สําหรับจ3ายเปCนค3าจัดซ้ืออุปกรณ�ยานพาหนะต3าง ๆ  เช3น แบตเตอร่ี ยางรถจักรยานยนต�  ต3าง ๆ  เพื่อสําหรับจ3ายเปCนค3า
วัสดุดังกล3าวข9างต9น  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานบุาล) 
   - ประเภทค3าวัสดุคอมพิวเตอร�    ตั้งไว9        50,000    บาท 
สําหรับจ3ายเปCนค3าวัสดุคอมพิวเตอร�  เช3น  ผ9าหมึก  แผ3นดสิเก็ต  โปรแกรม ฯลฯ   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 

 2.3 หมวดค�าสาธารณูปโภค รวม    ตั้งไว-         71,000    บาท     
   -  ประเภทค3าไปรษณีย�โทรเลข   ตั้งไว9           3,000     บาท 
เพื่อสําหรับจ3ายเปCนค3าจัดส3งเอกสาร หนังสือต3าง ๆ ของพนักงานสถานธนานบุาล  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
   -  ประเภทค3าน้าํประปา    ตั้งไว9       3,000    บาท 



เพื่อสําหรับจ3ายเปCนค3าน้าํประปาของพนักงานสถานธนานบุาล (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
   -  ประเภทค3าไฟฟOา     ตั้งไว9         50,000    บาท 
เพื่อสําหรับจ3ายเปCนค3าไฟฟOา ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย� งานกิจการสถานธนานบุาล) 
   -  ประเภทค3าโทรศัพท�    ตั้งไว9         10,000    บาท 
เพื่อสําหรับจ3ายเปCนค3าโทรศัพท� และอุปกรณ�เก่ียวกับโทรศัพท� ฯลฯ ของสถานธนานุบาล  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
   -  ประเภทค3าโทรคมนาคม    ตั้งไว9           5,000    บาท 
เพื่อสําหรับจ3ายเปCนค3าโทรคมนาคม  ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
งบรายจ�ายอ่ืน 
 2.4 หมวดรายจ�ายอ่ืน (จ�ายจากรายได-)   ตั้งไว-     77,000  บาท แยกเป:น 
   - ประเภทค3าใช9จ3ายฝPายอํานวยการ   ตั้งไว9      77,000  บาท 
เพื่อสําหรับจ3ายให9แก3สํานักงาน จ.ส.ท.ตามที่กําหนดให9ตั้งไว9โดยคํานวณจากกําไรสทุธิแต3ละป* ตามหนังสือสาํนักงาน 
จ.ส.ท ที่ มท 0801.5/ว 1337 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 

3.  รายจ�ายเพ่ือการลงทุน    ตั้งไว-            15,000  บาท   
 3.1 หมวดค�าครุภัณฑ/               ตั้งไว9  15,000  บาท 
    - ค3าครุภัณฑ�สํานักงาน              ตั้งไว9  15,000  บาท 
    1.   จัดซ้ือโปรแกรมส3วนเชื่อมโยงบนัทึกข9อมูลบัตรประชาชน แบบ SMART CARD ร3วมกับ SOFTWARE 
ระบบงานสถานธนานบุาล พร9อมอุปกรณ� จํานวน  1 ชุด ๆละ 15,000 บาท ประกอบด9วย 
   1.1  โปรแกรมส3วนเชื่อมโยง มีคุณลักษณะดังนี ้
        - สามารถบนัทึกชื่อ – นามสกุล และที่อยู3 จากบัตรประชาชนภายใน 3 วนิาที โดยไม3ต9องปOอน
ข9อมูลดังกล3าวอีก 
       -  สามารถแสดงรูปภาพใบหน9าที่จอภาพ จากบัตรประชาชนภายใน 9 วินาท ี
       -  สามารถทาํงานร3วมกับโปรแกรมระบบงานสถานธนานบุาลเดิมได9ต3อเนื่องไม3ติดขัด 
   1.2  เคร่ืองอ3านบัตรประชาชน แบบ SMART CARD มีคุณลักษณะดังนี ้
        -  สามารถอ3านและเขียนบัตรประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงค� (SMART CARD) ของ
กรมการปกครองได9อย3างมีประสิทธิภาพ 
        -  สามารถติดต3อกับบัตรประชาชนของกรมการปกครองด9วยความเร็วเร่ิมต9น 4.8MHz เร็วกว3า
เคร่ืองอ3านทั่วไปตั้งแต3 34% ถึง 66% (เคร่ืองอ3านทั่วไปทํางานที่ความเร็ว 3.57 MHz) อ3านข9อมูลหน9าบตัรประชาชน
พร9อมรูปภาพได9ในเวลาประมาณ 9 วินาท ี
        -  ใช9ได9ทั้งไดรเวอร�ของ Identive และ ไดรเวอร�แบบ CCID Microsoft 
        -  ใช9กับบัตรได9ที่ 3 คลาส (A,B และ C) ที่แรงดัน 5v, 3v และ 1.8v ทําให9สามารถรองรับบตัรรุ3น
ใหม3ที่จะแพร3หลายมากข้ึนในอนาคตได9 
        -  การเชื่อมต3อ USB (full Speed) ความเร็วสูงสดุ 12 Mbps รองรับ USB 1.1 – 3.0 
        -  สายมีความยาว ที่ 150 เซนติเมตร 



         -  อายุการใช9งานหน9าสัมผัส  100,000 ครั้ง 
        -  เปCนเครื่องคุณภาพสูงจาก Identive/SCM ประเทศเยอรมัน 
        -  รับประกัน  1 ป*เต็ม 

(เปCนครุภัณฑ�ท่ีนอกเหนือบัญชีครุภัณฑ�ป* 2559 และเปCนการจัดซ้ือตามราคาท9องตลาด โดย
ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการต้ัง
งบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ�และรถยนต�ขององค�กรปกครองส3วนท9องถ่ิน ต้ังจ3ายจากเงินรายได9 (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล เปCนเงิน 15,000 บาท) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* พ.ศ.2560 
– 2562 ฉบับเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หน9าท่ี 9 โครงการท่ี 1) 
 
    
4.  รายจ�ายจากกําไรสุทธิ   ตั้งไว-       9,500,000   บาท     แยกเป:น 
 4.1   หมวดรายจ�ายอ่ืน       ต้ังไว9    9,500,000    บาท  
   -  ประเภทเงินรางวัลประจําป*  20%   ต้ังไว9    1,900,000    บาท 
เพ่ือสําหรับจ3ายเปCนเงินรางวัลประจําป*ให9แก3เจ9าหน9าท่ีในส3วนของ จังหวัด อําเภอ เทศบาล พนักงานสถาน 
ธนานุบาล และสํานักงาน จ.ส.ท. ให9เปCนไปตามระเบียบฯ ต้ังจ3ายจากเงินกําไรสะสม ตามหนังสือ จ.ส.ท. 
ท่ี มท. 0801.5/16 ลงวันท่ี  5  มกราคม 2559 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� งานกิจการสถานธนานุบาล) 
   -  ประเภทเงินบูรณะท9องถ่ิน 30%   ต้ังไว9    2,850,000    บาท 
เพ่ือสําหรับจ3ายเปCนเงินบูรณะท9องถ่ินให9แก3เทศบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย�งานกิจการสถานธนานุบาล) 
   -  ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%  ต้ังไว9    4,750,000    บาท 
เพ่ือสําหรับจ3ายสมทบเปCนเงินทุนหมุนเวียนใช9ในกิจการสถานธนานุบาล  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย�   
งานกิจการสถานธนานุบาล) 
 



1. เงินเดือนและเงินเพ่ิมที่จ่ายควบกับเงินเดือน
   (1) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,198,200 บาท 
   (2) เงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 782,400 บาท 
   (3) เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน
       -เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,527,300 บาท 
       -เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุข ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,000 บาท 
2. เงินค่าจ้าง
   (1) เงินค่าจ้างประจํา ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,331,900 บาท 
   (2) เงินค่าจ้างช่ัวคราว ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,896,100 บาท 
3. ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
   (1) เงินสวัสดิการเก่ียวกับเบ้ียกันดาร/พ้ืนที่เสี่ยงภัย/พ้ืนที่พิเศษ ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
   (2) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการช่วยเหลือบุตร ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
   (3) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุน ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 395,200 บาท 
       สนับสนุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
       กรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร
   (4) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
   (5) เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท 
       และในวันหยุดราชการเฉพาะสําหรับข้าราชการ/พนักงาน
       ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)
   (6) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
       สําหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฎิบัติส่วนตัว
   (7) เงินค่าเช่าบ้าน ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 363,000 บาท 
   (8) เงินทําขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
       ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ เพราะการปฏฺบัติงานในหน้าที่
   (9) เงินเก่ียวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างซึ่ง ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท 

รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (ที่ต้ังจ่ายจากรายได)้ เทศบาลตําบลเมืองแกลง

การจําแนกรายการค่าใช้จ่าย เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้าง



       ถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ

  (10) เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,045,000 บาท 
  (11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ/ ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 120,000 บาท 
        พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตําแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือ
        รายเดือนผู้รับบํานาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ
        ของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)
  (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 887,100 บาท 
  (13) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
  (14) เงินสํารองสําหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กําหนดใหม่ ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
  (15) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,272,300 บาท 
  (16) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น บาท 
  (17) บําเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
        และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยราชการ เน่ืองใน
        การป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
  (18) ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 7 วรรคสอง ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
        ของประกาศคณะกรรมการมาตราฐาน
        การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตราฐานกลาง
        บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544
        (เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ โบนัส)

45,916,500 บาท 

หมายเหตุ  คิดเป็นร้อยละ 27.93 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560

-2-

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น





 

 

 
 

เอกสารงบประมาณ 
งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา 
ประจําป�งบประมาณ 2560 

 
ของ 

 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
 

- ประมาณการรายรับ 
                     - ประมาณการรายจ�าย 
 
 
 
 



 

 

งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา 
ประจําป�งบประมาณ 2560 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ประมาณการรายรับ 
 

 
งบเฉพาะการ 

ค�าจําหน�ายน้ํา 
จาก 

มาตรวัดน้ํา 

ค�าเช�า 
มาตรวัดน้ํา 

ค�าจําหน�าย 
สิ่งของจาก
คลังพัสดุ 

ผลประโยชน# 
อื่นๆ 

จากค�าแรง 

ผลประโยชน#
อื่นๆ 

จากค�าตรวจ 

ผลประโยชน#
อื่นๆจาก 
ค�าปรับอื่น 

ผลประโยชน#
อื่นๆจาก 

ค�าเบ็ดเตล็ด 

ดอกเบี้ย 
เงินฝาก
ธนาคาร 

เงินช�วยเหลือ 
จากงบประมาณ 

ทั่วไป 

รวมรับ 
ทั้งสิ้น 

 
งานกิจการประปา 
 

10,000,000 1,800,000 390,000 700,000 500,000 5,000 100,000 120,000 - 13,615,000 

รวม 10,000,000 1,800,000 390,000 700,000 500,000 5,000 100,000 120,000 - 13,615,000 
 

ประมาณการรายจ�าย 
 

งบเฉพาะการ 
เงินเดือน 

ค�าจ9างประจํา 
ค�าจ9าง 
ชั่วคราว 

ค�าตอบแทนใช9สอย 
และวัสดุ 

ค�า 
สาธารณูปโภค 

รายจ�ายอื่น 
ค�าครุภัณฑ#ที่ดิน 
และสิ่งก�อสร9าง 

รวมจ�ายทั้งสิ้น 

 
งานกิจการประปา 

งานงบกลาง 
 

  
 2,749,200 

- 

 
1,090,800 

- 

 
2,341,500 

- 

 
3,608,000 

- 

 
- 
- 

 
2,090,000 

- 
11,879,500 
  1,485,000 

รวม 2,749,200 1,090,800 2,341,500 3,608,000 - 2,090,000 13,364,500 



 

 

บัญชีงบประมาณรายรับ  งบประมาณเฉพาะการ  การประปา  ประจําป�งบประมาณ  2560 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

 
หมวด/ประเภท 

รับจริง 
ป�  2558 

 งบประมาณ  
รหัส
บัญชี 

 
ป�  2559 

+       เพ่ิม 
-        ลด 

ป�  2560 

รายได0                                 (ยอดรวม) 
ค�าจําหน�ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 
ค�าเช�ามาตรวัดน้ํา 
ค�าจําหน�ายสิ่งของจากคลังพัสดุ 
ผลประโยชน#อ่ืน ๆ จากค�าแรง 
ผลประโยชน#อ่ืน ๆ จากค�าตรวจ 
ผลประโยชน#อ่ืน ๆ จากค�าปรับอ่ืน 
ผลประโยชน#อ่ืน ๆ จากค�าเบ็ดเตล็ด 
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
 
 
 
 
 
 

12,797,196 
9,255,829 
1,829,495 

317,750 
655,620 
333,175 

- 
232,240 
173,086 

 

03 
29 
- 
- 
- 
- 
- 

29
45 
 

12,085,000 
9,000,000 
1,700,000 

300,000 
480,000 
300,000 

5,000 
100,000 
200,000 

 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
- 
 

1,530,000 
1,000,000 

100,000 
   90,000 
220,000 
200,000 

- 
- 

80,000 
 

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

390,000 
700,000 
500,000 

5,000 
100,000 
120,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมรายรับท้ังส้ิน 12,797,196 03 12,085,000 + 1,530,000 13,615,000  



 

 

 
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา 

ประจําป�งบประมาณ 2560 
การประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
 
 
 
ประมาณการรายรับท้ังส้ิน      13,615,000    บาท           แยกเป8น 
1.  หมวดรายได0  เป8นเงิน       13,615,000    บาท           แยกเป8น 
     1.1   ประเภท ค�าจําหน�ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา      ต้ังไว9   10,000,000 บาท 
            โดยประมาณว�าจะได9รับจริง เปAนรายได9จากการจําหน�ายน้ําประปา 
            ปBจจุบันมีผู9ใช9น้ําประมาณ      6,160  ราย 
     1.2   ประเภท ค�าเช�ามาตรวัดน้ํา       ต้ังไว9   1,800,000 บาท 
            โดยประมาณว�าจะได9รับจริง เปAนรายได9จากค�าเช�ามาตรวัดน้ํา 
     1.3   ประเภท ค�าจําหน�ายสิ่งของจากคลังพัสดุ      ต้ังไว9         390,000 บาท 
            โดยประมาณว�าจะได9รับจริง เปAนรายได9จากการจําหน�ายมาตรวัดน้ํา  และค�าอุปกรณ#ในการติดต้ัง 
            มาตรวัดน้ําแก�ผู9ขอใช9น้ํา 
     1.4   ประเภท ผลประโยชน#อ่ืนๆ จากค�าแรง        ต้ังไว9         700,000 บาท 
            เปAนรายได9จากค�าธรรมเนียมในการติดต้ังมาตรวัดน้ํา  และวางท�อประปา  ค�าสํารวจประมาณการ 
            ค�าธรรมเนียมในการย9ายมาตรวัดน้ํา ค�าขุดเจาะท�อเมนประปา ค�าขุดดินวางท�อประปา  ค�าแรงใน  

  การติดต้ังมาตรคืนกรณีไม�ชําระค�าน้ําประปา ฯลฯ 
     1.5   ประเภท ผลประโยชน#อ่ืนๆ จากค�าตรวจ      ต้ังไว9         500,000 บาท 
            เปAนรายได9จากค�าตรวจกDอกน้ํา ค�าตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ค�าตรวจสอบเส9นท�อประปา    
     1.6   ประเภท  ผลประโยชน#อ่ืนๆ จากค�าปรับอ่ืน     ต้ังไว9            5,000 บาท 

          เปAนรายได9จากการปรับผู9ใช9น้ําท่ีกระทําผิดสัญญา ข9อบังคับของกองการประปา เช�น ใช9น้ําโดยไม�ผ�าน
มาตรวัดน้ํา หรือทําให9ทรัพย#สินของการประปาฯ ชํารุดเสียหาย 

      1.7  ประเภท ผลประโยชน#อ่ืนๆ จากค�าเบ็ดเตล็ด    ต้ังไว9          100,000 บาท 
   เปAนรายได9จากการเรียกเก็บค�าคําร9องขออนุญาตใช9น้ําประปา ขอยกเลิกการใช9น้ําประปาท้ังประเภท    
            ชั่วคราวและถาวร  ขอถอนเงินประกันการใช9น้ํา   ค�าคําร9องขอให9ตรวจสอบมาตรวัดน้ํา    ตลอดจน   
            การโอนเปลี่ยนชื่อผู9ใช9น้ํา และสําหรับรายได9ท่ีไม�มีงบประมาณต้ังรับไว9โดยเฉพาะ เม่ือมีรายได9เกิดข้ึน    
            จึงนําเข9าเปAนรายได9ประเภทนี้ 
      1.8  ประเภท  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร     ต้ังไว9         120,000 บาท 
   เปAนรายได9จากเงินฝากของกองการประปา ฯ   ซ่ึงมีบัญชีเปIดไว9ท่ีธนาคารกรุงไทย      สาขาแกลง   
             และธนาคาร ธ.ก.ส. แกลง 

 

 



 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ   2560 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด0านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการพาณิชย= 
 
วัตถุประสงค= 
 

1.  เพ่ือให9การดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเปAนไปอย�างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือให9การดําเนินการเก่ียวกับการบริหารกิจการประปา การผลิต และการจําหน�ายน้ําประปาให9กับประชาชน

เปAนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

งานท่ีทํา 
1. การบริหารงานบุคคลของกองการประปา 
2. งานโครงสร9าง ขยายและปรับปรุงกิจการประปา 
3. งานผลิตและจําหน�ายน้ําประปา 
4. การติดต้ังมาตรวัดน้ํา การวางท�อประปาแก�ผู9ขอใช9น้ําประปา 
5. การบํารุงรักษา ซ�อมแซมท�อประปา 
6. งานตรวจสอบควบคุมการรับเงิน การเบิก – จ�ายเงินและการรักษาเงินของกองการประปา 
7. งานวิชาการ ข9อมูล สถิติต�างๆ 
8. งานจัดทําบัญชี และงบการเงินต�างๆ 
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ      งบประมาณ 11,879,500   บาท 
 

1.  กองการประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง   งบประมาณ 11,879,500   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา  ประจําป�งบประมาณ 2560 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด0านการเศรษฐกิจ 

แผนงาน  การพาณิชย= 
 

งาน 
เงินเดือน 

ค�าจ9างประจํา 
ค�าจ9าง 
ชั่วคราว 

ค�าตอบแทน 
ใช9สอยและวัสดุ 

ค�า                                 
สาธารณูปโภค 

รายจ�ายอื่น 
ค�าครุภัณฑ#ที่ดิน
และสิ่งก�อสร9าง 

รวม หมายเหตุ 

 
งานกิจการการประปา 
 

2,749,200 
 

1,090,800 
 

2,341,500 
 

 
3,608,000 

 
- 

 
2,090,000 

 

 
11,879,500 

 

 
 

รวม 2,749,200 1,090,800 
 

2,341,500 
 

3,608,000 - 
 

2,090,000 
 

 
11,879,500 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ   2560 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด0านการดําเนนิงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง 
 

วัตถุประสงค= 
1. เพ่ือใช9จ�ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปAน 
2. เพ่ือจ�ายสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % ในส�วนของนายจ9าง 
3. เพ่ือจ�ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข9าราชการส�วนท9องถ่ิน ( ก.บ.ท. ) 
4. เพ่ือจ�ายเปAนเงินช�วยพิเศษค�าทําศพของพนักงานและลูกจ9างท่ีตายระหว�างรับราชการ 
 

งานท่ีทํา 
1. จัดสรรเงินสํารองจ�าย 
2. จ�ายสมทบกองทุนประกันสังคม 
3. จ�ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข9าราชการส�วนท9องถ่ิน ( ก.บ.ท. )  ประจําปPงบประมาณ  2560 
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ      งบประมาณ      1,485,000   บาท 
 

1.   กองการประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง    งบประมาณ 1,485,000    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา  ประจําป�งบประมาณ 2560 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 

ด0านการดําเนนิงานอื่น 
แผนงาน  งบกลาง 

 
 

งาน 
 

ค�าชําระหนี้เงินต9น 
เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
เงินสํารองจ�าย เงินช�วยค�าทําศพ 

เงินสบทมกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข9าราชการส�วน

ท9องถิ่น (กบท.) 

เงินบําเหน็จ 
ลูกจ9างประจํา รวม หมายเหตุ 

 
งานงบกลาง 

 

 
646,800 

 
57,000 

 
100,000 

 
10,000 

 
272,300 

 
398,900 

 
1,485,000 

 

รวม 646,800 57,000 100,000 10,000 272,300 398,900 1,485,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บัญชีงบประมาณรายจ�าย  เฉพาะการการประปา  ประจําป�งบประมาณ  2560 

แผนงานพาณิชย= (00330) 
งานกิจการประปา (00332) 

 
หมวด/ประเภท 

จ�ายจริง 
ป�  2558 

 งบประมาณ  
รหัส
บัญชี 

 
ป�  2559 

+       เพ่ิม 
-        ลด 

ป�  25560 

หมวดงบกลาง 
     1.  ค�าชําระหนี้เงินต9น 
     2.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
     3.  เงินสํารองจ�าย   
     4.  เงินช�วยพิเศษ(เงินช�วยค�าทําศพ) 
หมวดบําเหน็จ/บํานาญ 
     1.  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ  
         ข9าราชการส�วนท9องถ่ิน (กบท.) 
     2. เงินบําเหน็จลูกจ9างประจํา 

 
  896,737 

 58,944 
- 
- 
 

271,000 
 

- 

 
50 
- 
- 
- 
 
- 

 

 
646,800 
25,000 

100,000 
10,000 

 
241,700 

 
160,000 

 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
+ 

 
- 

32,000 
- 
- 
 

30,600 
 

238,900 

 
 646,800 
 57,000 
100,000 
10,000 

 
  272,300 

 
  398,900
  

 

100000 
110100 
110300 
111000 
111200 
 
120100 
 
120900 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมรายจ�ายงบกลาง  1,226,681 50 1,183,500 + 301,500 1,485,000  
 
   
 



 

 

 
บัญชีงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ  กองการประปา  ประจําป�งบประมาณ  2560 

แผนงานการพาณิชย=  (00330) 
งานกิจการประปา  (00332) 

 
หมวด/ประเภท 

จ�ายจริง 
ป�  2558 

 งบประมาณ  
รหัส
บัญชี 

 
ป�  2559 

+       เพ่ิม 
-        ลด 

ป�  2560 

งบบุคลากร 
เงินเดือนฝQายประจํา     (ฝQายประจํา) 
1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล 
2. เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงาน 
3. เงินประจําตําแหน�ง 
4. ค�าจ9างลูกจ9างประจํา 
5. ค�าตอบแทนพนักงานจ9าง 
6. เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ9าง 
ค�าตอบแทน                                               
1. ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2. ค�าเช�าบ9าน 
3. เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 
ค�าใช9สอย                                                           
1. รายจ�ายเพ่ือให9ได9มาซ่ึงบริการ 
    - ค�าจ9างเหมาบริการ 
    - ค�าติดต้ังไฟฟTา 
2. รายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 
     ไม�เข9าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ  
     -  ค�าใช9จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
   -  ค�าชดใช9ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทน 
3. รายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย#สิน 
    - ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ# 
    - ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมท่ีดินและ   
      สิ่งก�อสร9าง 
    - ค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาทรัพย#สิน 

 
3,675,293 
1,633,577 

23,996 
42,000 

796,780 
1,052,880 

126,060 
89,630 
38,780 
42,000 
8,850 

39,429 
36,800 
36,800 

- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

2,629 

 
92 
- 

92 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

91 
- 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

91 

 
3,692,300 
1,796,100 

14,000 
42,000 

651,000 
1,069,200 

120,000 
145,500 
88,500 
42,000 
15,000 

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

 
15,000 
10,000 

100,000 
- 
- 
 

100,000 

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

 
147,700 
438,500 
10,000 
18,000 

200,400 
76,400 
22,000 
66,500 
31,500 

- 
35,000 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 

 
3,840,000 
2,234,600 

4,000 
60,000 

450,600 
992,800 
98,000 

212,000 
120,000 
42,000 
50,000 

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

 
15,000 
10,000 

100,000 
- 
- 
 

   100,000 

200000 
220000 
220100 
220200 
220300 
220400 
220600 
220700 
310000 
310300 
310400 
310500 
320000 
320100 
 
 
320300 
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หมวด/ประเภท 

จ�ายจริง 
ป�  2558 

 งบประมาณ  
รหัสบัญชี 

 
ป�  2559 

+       เพ่ิม 
-        ลด 

ป�  2560 

  
   ค�าวัสดุ                                                
-  ค�าวัสดุสํานักงาน 
-  ค�าวัสดุไฟฟTาและวิทยุ 
-  ค�าวัสดุงานบ9านงานครัว 
-  ค�าวัสดุก�อสร9าง 
-  ค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง 
-  ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 
-  ค�าวัสดุวิทยาศาสตร#หรือการแพทย# 
-  ค�าวัสดุคอมพิวเตอร# 
-  ค�าวัสดุอ่ืน ๆ  
 
หมวดค�าสาธารณูปโภค                       
-  ค�าไฟฟTา 
-  ค�าโทรศัพท# 
-  ค�าไปรษณีย# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1,413,434 

17,232 
4,720 
9,385 

275,334 
- 

52,880 
652,000 
98,882 

303,000 
 

3,006,448 
3,003,480 

2,967 
- 

 
98 
05 
- 

93 
79 
 

15 
- 

06 
- 
 

75 
85 
90 

 
1,655,000 

40,000 
10,000 
10,000 

400,000 
15,000 
60,000 

700,000 
120,000 
300,000 

 
3,608,000 
3,600,000 

5,000 
3,000 

 
+ 
 
 
 
 
 
- 
+ 
 
+ 
 

 
199,500 

- 
- 
- 
- 
- 

500 
100,000 

- 
100,000 

 
- 
- 
- 
- 

 
1,854,500 

40,000 
10,000 
10,000 

400,000 
15,000 
59,500 

800,000 
120,000 
400,000 

 
3,608,000 
3,600,000 

5,000 
3,000 

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

รวมรายจ�ายประจํา 8,224,237 56 9,375,800 + 413,700 9,789,500  
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หมวด/ประเภท 
จ�ายจริง 
ป�  2558 

 งบประมาณ  
รหัส

ประเภท ป�  2559 
+       เพ่ิม 
-        ลด 

ป�  2560 

รายจ�ายเพ่ือการลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ=ท่ีดินและส่ิงก�อสร0าง 

ค�าครุภัณฑ# 
   - ครุภัณฑ#โฆษณาและเผยแพร�  
   - ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# 
   - ครุภัณฑ#วิทยาศาสตร#หรือการแพทย# 
   - ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ# 
ค�าท่ีดินและสิงก�อสร9าง 

- ค�าก�อสร9 างโครงการวางท�อเมนจ� าย
น้ําประปา โดยเริ่มจากปากซอยหนองแตงโมฝBVงทิศ
ใต9ถึงหน9าหมู�บ9านเทพรัช โดยใช9ท�อ PVC แหวนยาง 
ชั้น 8.5 ขนาด ∅ 150 มม. ความยาว 497 เมตร  

- ค�าก�อสร9 างโครงการวางท�อเมนจ� าย
น้ําประปา โดยเริ่มจากปากทางถนนสุขสบาย ซอย 
1 ท้ัง 2 ฝBVง โดยใช9ท�อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 
ขนาด ∅ 100 มม. ความยาว 320 เมตร  

- ค�าก�อสร9 างโครงการวางท�อเมนจ� าย
น้ําประปา โดยเริ่มจากปากทางถนนสุขสบาย ซอย 
2 ท้ัง 2 ฝBVง โดยใช9ท�อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 
ขนาด ∅ 100 มม. ความยาว 337 เมตร 

- ค�าก�อสร9 างโครงการวางท�อเมนจ� าย
น้ําประปา  โดยเริ่มจากปากทางถนนสุขสบาย 
ซอย 3 ท้ัง 2 ฝBVง โดยใช9ท�อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 
ขนาด ∅ 100 มม. ความยาว 370 เมตร 

- ค�าก�อสร9างโครงการก�อสร9างขยายเขตวาง
ท�อเมนจ�ายน้ําประปา บริ เวณหมู�บ9านนพเก9า 
(ชุมชนหนองแตงโม) โดยใช9ท�อ PVC แหวนยาง 
ชั้น 8.5 ขนาด Ø 100 มม. ความยาว 1,417 เมตร 

- ค�าก�อสร9างโครงการก�อสร9างขยายเขตวางท�อ
จ�ายนํ้าประปา บริเวณปากซอยสุนทรโวหาร ซอย 5 ฝBVง
ทิศเหนือถึงทางโค9งต9นโพธ์ิ (ชุมชนสุนทรโวหาร) โดยใช9ท�อ 
PVC แหวนยาง ช้ัน 8.5 ขนาด Ø 100 มม. ความยาว 
158 เมตร 

1,451,523 
1,451,523 
213,299 

8,411 
51,962 
28,000 

124,925 
1,238,224 

 
 
 
 
 
 

1,238,224 
 

 

92 
92 
62 
21 
62 
- 

79 
30 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,375,000 
1,375,000 

120,000 
- 
- 
- 

120,000 
1,255,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

950,000 
 
 
 

145,000 
 

+ 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

715,000 
715,000 
39,000 

- 
29,000 
10,000 

- 
676,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 950,000 
 
 
 

 145,000 

2,090,000 
2,090,000 
159,000 

- 
29,000 
10,000 

120,000 
1,931,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 - 
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หมวด/ประเภท 
  

จ�ายจริง 
ป�  2558 

 งบประมาณ  
รหัส

ประเภท 
ป�  2559 

+       เพ่ิม 
-        ลด 

ป�  2560 

- ค�าก�อสร9 างโครงการวางท�อเมนจ� าย
น้ําประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝBVงทิศเหนือ จากมุม
ตึกช�างเฮงไปจนถึงปากทางเจริญสุข (ชุมชนหนอง
แตงโม) เริ่มจากมุมตึกช�างเฮงไปจนถึงปากทาง
ถนนเจริญสุข โดยใช9ท�อ PVC แหวนยาง ขนาด Ø 
6 นิ้ว ชั้น 8.5 แทนท�อ AC เดิม ซ่ึงใช9งานมานาน 
ความยาว 845 เมตร พร9อมอุปกรณ# 

- ค� าก� อสร9 า ง โครงการขยาย เขตจ� า ย
น้ําประปา บริเวณซอยยายบูรณ# แยกถนนสุนทรภู� 
(ชุมชนหนองควายเขาหัก) เริ่มจากปากซอยยาย
บูรณ# ฝBVงทิศตะวันออก โดยใช9ท�อ PVC Ø 2 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ความยาว 100 เมตร พร9อมอุปกรณ# 

- ค�าก�อสร9างโครงการปรับปรุงวางท�อจ�าย
น้ําประปา บริเวณถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ฝBVงทิศ
ใต9 (ชุมชนสุนทรโวหาร) เริ่มจากปากซอยถนน
สุนทรโวหาร ซอย 5 ถึงบริเวณโค9งต9นโพธิ์ฝBVงทิศใต9 
โดยใช9ท�อ PVC แหวนยาง Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 แทน
ท�อเหล็กเดิม ขนาด Ø 2 นิ้ว ความยาว 240 เมตร 
พร9อมอุปกรณ# 

- ค� าก� อสร9 า ง โครงการขยาย เขตจ� า ย
น้ําประปา จากบริเวณบ9านนายประสิทธิ์ถึงศาลา
ชุมชนดอนมะกอก แห�งท่ี 2 (ชุมชนดอนมะกอก) 
เริ่มจากบริเวณบ9านนายประสิทธิ์ ไปถึงคลองติด
ศาลาชุมชนดอนมะกอก แห�งท่ี 2 โดยใช9ท�อ PVC 
Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาว 95 เมตร พร9อม
อุปกรณ# 

- ค� าก� อสร9 า ง โครงการขยาย เขตจ� า ย
น้ําประปา ถนนซอยจินดาวัฒน# ฝBVงทิศใต9 (ชุมชน
หนองกระโดง) เริ่มจากถนนสุนทรภู� ซอย 3 ถึง
โรงเรียนจินดาวัฒน# โดยใช9ท�อ PVC แหวนยาง Ø 
4 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 329 เมตร พร9อมอุปกรณ# 
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- 
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654,000 
 
 
 
 

 
 

24,400 
 
 
 
 

188,000 
 
 
 
 
 
 

14,700 
 
 
 
 
 

172,000 
 

 
 
 

 

654,000 
 
 
 
 

 
 

24,400 
 
 
 
 

188,000 
 

- 
 
 
 
 
      14,700 
 
 
 
 
 

172,000 
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หมวด/ประเภท 

จ�ายจริง 
ป�  2558 

 งบประมาณ  
รหัส

ประเภท 
ป�  2559 

+       เพ่ิม 
-        ลด 

ป�  2560 

- ค�าก�อสร9างโครงการปรับปรุงท�อจ�าย
น้ําประปา บริ เวณถนนสุ ขุมวิทฝBV งทิศใต9  จาก
สะพานดําถึงแยกโพธิ์ทอง โดยปรับปรุงจากท�อ AC 
Ø 8 นิ้ว เปAนท�อ PVC แหวนยาง ขนาด Ø 8 นิ้ว 
ชั้น 8.5 ความยาว 1,047 เมตร และท�อ GS บน
เสารับท�อ ความยาว 73 เมตร พร9อมอุปกรณ# 

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง ท่ี ดินและ
สิ่งก�อสร9าง    
  
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

160,000 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

717,900 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

717,900 
 
 
 
 

 
 

160,000 
 
 
 

 

 

รวมรายจ�ายเพ่ือการลงทุน 1,451,523 92 1,375,000 + 715,000 2,090,000  
รวมรายจ�ายท้ังส้ิน 10,902,442 98 11,934,300 + 1,430,200 13,364,500  

 



 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา ประจําป�งบประมาณ  2560 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 
หน�วยงาน  กองการประปา 

ตั้งงบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน 13,364,500  บาท 
รายจ�ายงบกลาง   ตั้งไว0รวม 1,485,000 บาท   แยกเป8น 
 1. หมวดงบกลาง   ประกอบด0วย 
 1.1  ค�าชําระหนี้เงินต9น       ต้ังไว9       646,800   บาท 
           เพ่ือจ�ายเปAนค�าชําระหนี้ค�าก�อสร9างวางท�อเมนจ�ายน้ําประปา ตามสัญญากู9เงินเลขท่ี เลขท่ี 
554/162/2551  วันท่ี 15 พฤษภาคม 2551  งวดท่ี 8  เปAนเงิน  646,737.50 บาท  คงค9างอีก 2 งวด  (เปAนเงินต9น
ท่ีไม�ต9องเสียดอกเบ้ีย)  

1.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     ต้ังไว9        57,000 บาท 
เพ่ือจ�ายสมทบเข9ากองทุนประกันสังคม จํานวน  5% ของค�าจ9างพนักงาน  โดยใช9ฐานค�าจ9างข้ันตํ่า

เดือนละ 1,650 บาท  และใช9ฐานค�าจ9างสูงสุดไม�เกิน  15,000  บาท  ตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม            
ท่ี รง 0604/ว949 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2546 เรื่องอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปP 2547 เปAนต9นไป 
  1.3  ประเภท  เงินสํารองจ�าย      ต้ังไว9       100,000  บาท 
                เพ่ือจัดสรรเงินสํารองจ�ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเปAนเร�งด�วนเกิดข้ึน ในกรณีท่ีหน�วยงานไม�มี
งบประมาณรายจ�ายท่ีจะทําการเบิกจ�ายได9ตามความเหมาะสม โดยคณะผู9บริหารท9องถ่ินเปAนผู9พิจารณาอนุมัติให9ใช9
เงินสํารองจ�าย 
  1.4  ประเภทเงินช�วยพิเศษ     ต้ังไว9         10,000 บาท 
   เพ่ือจ�ายเปAนค�าช�วยเหลือพิเศษให9พนักงานและลูกจ9างท่ีตายระหว�างรับราชการ 
 2. หมวดบําเหน็จ/บํานาญ      ต้ังไว9       272,300  บาท 
 - เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข9าราชการส�วนท9องถ่ิน (กบท.)    ต้ังไว9       272,300  บาท 
  เพ่ือจ�ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข9าราชการส�วนท9องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข9าราชการส�วนท9องถ่ิน พ.ศ. 2500  ในอัตราร9อยละ 2 ของงบประมาณรายได9ประจําปP 2560 

-เงินบําเหน็จลูกจ9างประจํา     ต้ังไว9      398,900 บาท 
  เพ่ือจ�ายเปAนเงินบําเหน็จลูกจ9างประจํารายเดือน ของกองการประปา จํานวน 2 อัตรา 

   

2.   รายจ�ายประจํา        ตั้งไว0รวม     9,789,500      บาท แยกเป8น 
  2.1  เงินเดือน (ฝFายประจํา)      ตั้งไว0รวม   3,840,000 บาท 

- เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน     ต้ังไว9     2,234,600 บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนพนักงานกองการประปา ประจําปPงบประมาณ 2560 จํานวน  5  อัตรา  เปAน

เงิน 2,234,600.- บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) 
-  เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงาน      ต้ังไว9       4,000 บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว  ของพนักงานส�วนท9องถ่ิน (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย# งานกิจการประปา) 



 

 

    -  เงินประจําตําแหน�ง        ต้ังไว9      60,000 บาท 
  เพ่ือจ�ายเปAนค�าเงินประจําตําแหน�งผู9อํานวยการกองประปา และตําแหน�งหัวหน9าฝQายผลิต (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) 

 -  ค�าจ9างประจํา ประเภท ค�าจ9างลูกจ9างประจํา    ต้ังไว9     450,600 บาท 
เพื่อจ�ายเปAนค�าจ9างลูกจ9างประจํา จํานวน 2 อัตรา เปAนจํานวนเงิน  450,600 บาท และจ�ายเปAน

ค�าตอบแทนพิเศษของลูกจ9างประจําที่ได9รับค�าจ9างในข้ันสูงสุด ในอัตราร9อยละ 2 หรือร9อยละ 4 หรือร9อยละ 6 ของค�าจ9าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด9วยการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนพิเศษของข9าราชการและลูกจ9างประจํา ผู9ได9รับเงินเดือน
หรือค�าจ9างถึงข้ันสูงหรือใกล9ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน�ง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) 

    - ค�าตอบแทนพนักงานจ9าง      ต้ังไว9    992,800   บาท 
                     เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนพนักงานจ9างตามภารกิจ จํานวน  3 อัตรา และพนักงานจ9างท่ัวไป จํานวน  
6  อัตรา ท่ีปฏิบัติหน9าท่ีในกองการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) 

- เงินเพิ่มต�างๆ ของพนักงานจ9าง     ตั้งไว9         98,000 บาท 
       เพื่อจ�ายเปAนเงินเพิ่มค�าครองชีพชั่วคราวให9กับพนักงานจ9างตามภารกิจและพนักงานจ9างทั่วไป ตามหนังสอื

กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท9องถ่ิน ด�วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด9วยการเบิกจ�ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข9าราชการและลูกจ9างประจํา ของส�วนราชการ (ฉบับที่ 
3 ) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา)  

 2.2  ค�าตอบแทน      ตั้งไว0รวม         212,000 บาท 
 - ค�าตอบแทน ประเภท ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว9           120,000 บาท       
          เพ่ือจ�ายเปAนค�าจ9างนอกเวลา ค�าอาหารทําการนอกเวลา สําหรับพนักงานและลูกจ9างของกองการ

ประปา ในกรณีท่ีมีงานซ่ึงจําเปAนเร�งด�วนต9องทํานอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการ
ประปา) 

-  ค�าตอบแทน ประเภท ค�าเช�าบ9าน     ต้ังไว9       42,000   บาท     
        เพ่ือจ�ายเปAนค�าเช�าบ9านให9กับพนักงานของกองการประปาตามสิทธิ  (ปรากฏในแผนงานการ

พาณิชย# งานกิจการประปา) 
   -  ค�าตอบแทน ประเภท เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร   ต้ังไว9           50,000      บาท 
           เพ่ือจ�ายเปAนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ9างประจําของกองการประปา  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) 
 2.3  ค�าใช0สอย        ตั้งไว0รวม             275,000    บาท 
   2.3.1 ค�าใช9สอย ประเภท   รายจ�ายเพ่ือให9ได9มาซ่ึงบริการ    ต้ังไว9      150,000    บาท 
   - ค�าจ9างเหมาบริการ      ต้ังไว9     100,000    บาท 
                   เพื่อจ�ายเปAนค�าจ9างเหมาแรงงานให9กับผู9รับจ9างทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง  ซ่ึงมิใช�เปAนการประกอบ 
ดัดแปลง ซ�อมแซม ต�อเติม เสริมสร9างวัสดุครุภัณฑ#หรือที่ดินหรือสิ่งก�อสร9างและอยู�ในความ-รับผิดชอบ ของผู9รับจ9าง  เช�น  
วางท�อจําหน�ายน้ํา ประปา  ค�าจ9างเหมาสูบน้ํา ค�าจ9างเหมาะแบกหามสัมภาระ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งาน
กิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2559  เร่ือง 
หลักเกณฑ#และอัตราค�าใช9จ�ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปPในลักษณะค�าใช9สอย วัสดุและค�า
สาธารณูปโภค 

 



 

 

    - ค�าติดตั้งไฟฟTา      ตั้งไว9      50,000    บาท 
                  เพื่อจ�ายเปAนค�าจ9างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ#ไฟฟTาเพิ่มเติม ค�าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟTา การเพิ่มกําลังไฟฟTา การขยายเขตไฟฟTา การบํารุงรักษาระบบไฟฟTาและอุปกรณ# ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# 
งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ที่ มท 0808.2/       ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
2559  เร่ือง หลักเกณฑ#และอัตราค�าใช9จ�ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปPในลักษณะค�าใช9สอย วัสดุ
และค�าสาธารณูปโภค 

  2.3.2 ค�าใช9สอย ประเภท รายจ�ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข9าลักษณะรายจ�าย          หมวดอ่ืนๆ 
        ตั้งไว9       25,000 บาท 

- ค�าใช9จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   ตั้งไว9       15,000      บาท 
     เพื่อจ�ายเปAนค�าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค�าพาหนะ  ค�าเช�าที่พัก  และค�าใช9จ�ายอ่ืนที่จําเปAนสําหรับพนักงานและ

ลูกจ9างที่เดินทางไปราชการหรือฝeกอบรม   สัมมนา ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) 
- ค�าชดใช9ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทน    ตั้งไว9      10,000       บาท 

     เพื่อจ�ายเปAนค�าชดใช9ความเสียหาย จากการประกอบกิจการประปา และทําให9ทรัพย#สินของประชาชน
ได9รับความเสียหาย เช�น ท�อแตก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย#งานกิจการประปา) 

  2.3.3  ค�าใช9สอย ประเภท รายจ�ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย#สิน  ตั้งไว9     100,000   บาท 
- ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย#สินอ่ืน      ตั้งไว9          100,000 บาท 

เพื่อจ�ายเปAนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย#สินอ่ืนๆ  เช�น วัสดุอุปกรณ#ต�างๆ ซ่ึงไม�สามารถเบิกจ�ายจาก
หมวดหรือประเภทรายจ�ายอ่ืนได9 (ปรากฏในแผนพาณิชย#   งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด�วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ#และอัตราค�าใช9จ�ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ�ายประจําปPในลักษณะค�าใช9สอย วัสดุและค�าสาธารณูปโภค 

 
        2.4  ค�าวัสดุ    ตั้งไว0  1,854,500 บาท 

-  ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว9       40,000 บาท 
เพื่อจ�ายเปAน 
-ค�าวัสดุคงทน เช�น เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม9

บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง และวัสดุคงทนอ่ืนๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา  
-ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 

กาว สมุด ซองเอกสาร และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา  
 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท9องถ่ิน 

ด�วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

-  ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุไฟฟTาและวิทยุ       ตั้งไว9           10,000 บาท 
เพื่อจ�ายเปAน 
-ค�าวัสดุคงทน เช�น เคร่ืองวัดกระแสไฟฟTา เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟTา และวัสดุคงทนอ่ืนๆ ฯลฯ  เพื่อใช9ใน

กิจการประปา  
-ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น ฟIวส# เทปพันสายไฟฟTา สายไฟฟTา หลอดไฟฟTา หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช#ไฟฟTา  

และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ ฯลฯ  เพื่อใช9ในกิจการประปา  
-ค�าวัสดุอุปกรณ#ประกอบและอะไหล� เช�น ดอกลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต�างๆ และวัสดุอุปกรณ#

ประกอบและอะไหล�อ่ืนๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา 



 

 

 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท9องถ่ิน ด�วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

-  ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุงานบ9านงานครัว     ตั้งไว9       10,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปAน 
-ค�าวัสดุคงทน เช�น หม9อ กระทะ กะละมัง และวัสดุคงทนอ่ืนๆ  ฯลฯ  เพ่ือใช9ในกิจการประปา 
-ค�าวัสดุส้ินเปลือง เช�น ผงซักฟอก สบู� นํ้ายาดับกล่ิน แปรง ไม9กวาด และวัสดุส้ินเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพ่ือใช9ในกิจการประปา   

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท9องถ่ิน ด�วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ    

- ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุก�อสร9าง      ตั้งไว9      400,000   บาท 
เพ่ือจ�ายเปAน 
-ค�าวัสดุคงทน เช�น ไม9ต�างๆ ค9อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน และวัสดุคงทนอ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช9ใน

กิจการประปา  
-ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น สี ปูนซีเมนต# ทราย อิฐหรือซีเมนต#บล็อก กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู  ท�อพีวีซี   ประตูนํ้า ยี

โบลท#  ข9องอ  ข9อต�อ  ลดเหลี่ยม และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ  ฯลฯ เพ่ือใช9ในกิจการประปา 
-ค�าวัสดุอุปกรณ#ประกอบและอะไหล�  เช�น ท�อนํ้าและอุปกรณ#ประปา ท�อต�างๆ ท�อนํ้าบาดาล และค�าวัสดุ

ประกอบและอะไหล�อ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช9ในกิจการประปา 
 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท9องถ่ิน ด�วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

- ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง    ตั้งไว9       15,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปAน 
-ค�าวัสดุคงทน เช�น ไขควง ประแจ แม�แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลDอค และวัสดุคงทนอ่ืนๆ ฯลฯ  เพ่ือ

ใช9ในกิจการประปา  
-ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น ยางรถยนต# นํ้ามันเบรก  นํ้ากลั่นแบตเตอรี่ นDอตและสกรู และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ ฯลฯ 

เพ่ือใช9ในกิจการประปา  
-ค�าวัสดุประกอบและอะไหล� เช�น เบาะรถยนต# แบตเตอรี่ หัวเทียน หม9อนํ้า กระจกมองข9างรถยนต# และวัสดุ

ประกอบและอะไหล�อ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช9ในกิจการประปา 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท9องถ่ิน ด�วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

- ค�าวัสดุ  ประเภท ค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น     ตั้งไว9       59,500    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAน 
-ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น นํ้ามันเช้ือเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันกDาด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง และวัสดุ

สิ้นเปลืองอ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช9ในกิจการประปา  
 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท9องถ่ิน ด�วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ#และอัตราค�าใช9จ�ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปPในลักษณะค�าใช9สอย วัสดุและค�า
สาธารณูปโภค 



 

 

- ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุวิทยาศาสตร#หรือการแพทย#   ตั้งไว9         800,000   บาท                   
เพื่อจ�ายเปAน 
-ค�าวัสดุคงทน เช�น ที่วางกรวยแก9ว กระบอกตวง เคร่ืองวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เคร่ืองมือ    

วิทยาศาสตร#  และวัสดุคงทนอ่ืนๆ ฯลฯ  เพื่อใช9ในกิจการประปา  
-ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น เวชภัณฑ# แอลกอฮอล# เคมีภัณฑ# สารส9ม คลอรีน  โพลิเมอร# และวัสดุสิ้นเปลือง

อ่ืนๆ ฯลฯ  ที่ช�วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ําซ่ึงใช9ในการผลิตน้ําประปา   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท9องถ่ิน 

ด�วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

- ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุคอมพิวเตอร#     ตั้งไว9     120,000  บาท 
เพื่อจ�ายเปAน 
-ค�าวัสดุคงทน เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข9อมูล และวัสดุคงทนอ่ืนๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา 
-ค�าวัสดุสิ้นเปลือง เช�น อุปกรณ#บันทึกข9อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ#หรือแถบพิมพ#สําหรับเคร่ืองพิมพ#คอมพิวเตอร# ตลับผงหมึกสําหรับ
เคร่ืองพิมพ#แบบเลเซอร# กระดาษต�อเนื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา  

-ค�าวัสดุอุปกรณ#ประกอบและอะไหล� เช�น หน�วยประมวลผล ฮาร#ดดิสก#ไดนร# ซีดีรอมไดร#ฟ แผงแปTน
อักขระหรือแปTนพิมพ# (Key Board) เมนบอร#ด (Main Board) และวัสดุอุปกรณ#ประกอบและอะไหล�อ่ืนๆ ฯลฯ เพื่อใช9ใน
กิจการประปา  

 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท9องถ่ิน 
ด�วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 
 - ค�าวัสดุ ประเภท ค�าวัสดุอ่ืนๆ      ตั้งไว9     400,000    บาท 

เพื่อจ�ายเปAน 
-ค�าวัสดุคงทน เช�น มิเตอร#น้ํา มิเตอร#ไฟฟTา ตะแกรงกันสวะ และวัสดุคงทนอ่ืนๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการ

ประปา  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย#งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท9องถ่ิน 

ด�วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 
         

2.5  หมวดค�าสาธารณูปโภค       ตั้งไว0รวม       3,608,000    บาท 
- ค�าไฟฟTา            ตั้งไว9      3,600,000   บาท 

เพื่อจ�ายเปAนค�ากระแสไฟฟTา ซ่ึงใช9ในการเดินเคร่ืองมอเตอร#สูบน้ําดิบและผลิตน้ําประปาตลอดจนค�าแก9ไข
กระแสไฟฟTาขัดข9อง และค�าบริการอ่ืนๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ#และอัตราค�าใช9จ�าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปPในลักษณะค�าใช9สอย วัสดุและค�าสาธารณูปโภค 

- ค�าบริการโทรศัพท#       ตั้งไว9            5,000 บาท 
เพื่อจ�ายเปAนค�าโทรศัพท# ซ่ึงใช9ในการติดต�อประสานงานต�างๆ ของกองการประปา หมายเลข 038 674 

772 และหมายเลข 038 886 328 ซ่ึงใช9ในการเร�งรัด ติดตามทวงหนี้ ติดต�อส�วนราชการอ่ืน ตลอดจนบุคคลภายนอกซ่ึง
เก่ียวกับงานกิจการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย#งานกิจการประปา) 



 

 

- ค�าบริการไปรษณีย#     ต้ังไว9        3,000 บาท 
  เพ่ือจ�ายเปAนค�าไปรษณีย# ค�าโทรเลข ค�าธนาณัติ ค�าซ้ือดวงตราไปรษณียากรและค�าเช�าตู9ไปรษณีย# 
ของกองการประปา  (ปรากฏในแผนการพาณิชย# งานกิจการประปา) 
3.  รายจ�ายเพ่ือการลงทุน        ตั้งไว0รวม     2,090,000      บาท  แยกเป8น 
     3.1 หมวดค�าครุภัณฑ= ท่ีดินและส่ิงก�อสร0าง    ตั้งไว0 2,090,000 บาท 
 ค�าครุภัณฑ=       ตั้งไว0 159,000 บาท 

-ครุภัณฑ=คอมพิวเตอร=      ตั้งไว0 29,000  บาท 
1.เครื่องคอมพิวเตอร=      ตั้งไว0 29,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร# สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไม�น9อยกว�า 18.5 นิ้ว)  

จํานวน 1 ชุดๆ ละ 29,000 บาท  เพ่ือใช9ในงานกิจการประปา ซ่ึงมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น9อยกว�า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม�น9อยกว�า 3.2 GHz จํานวน 1 หน�วย 
-หน�วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน�วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม�น9อยกว�า 8 MB 
-มีหน�วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือดีกว�า ดังนี้ 
1)เปAนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน�วยความจําขนาดไม�น9อยกว�า 1 GB หรือ 
2)มีหน�วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู�ภายในหน�วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่

สามารถใช9หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม�น9อยกว�า 1 GB หรือ 
3)มีหน�วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู�บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการ

ใช9หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม�น9อยกว�า 1 GB 
-มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น9อยกว�า 8 GB 
-มีหน�วยจัดเก็บข9อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว�าขนาดความจุไม�น9อยกว�า 2 TB จํานวน 1 หน�วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
-มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว�า จํานวนไม�น9อยกว�า 

1 ช�อง 
-มีแปTนพิมพ#และเมาส# 
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว�า มี Contrast Ratio ไม�น9อยกว�า 600:1 และมีขนาดไม�น9อยกว�า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 

หน�วย 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปP พ.ศ.2560-2562 หน9าที่ 102 โครงการที่ 14) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย#งาน

กิจการประปา) และเปAนราคาตามเกณฑ#ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# ประจําปP 2559 ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจะดําเนินการได9เม่ือได9รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริการและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร#จังหวัดระยอง) 

-ครุภัณฑ=วิทยาศาสตร=หรือการแพทย=     ตั้งไว0 10,000       บาท 
1.เครื่องวัดคลอรีนแบบจานเทียบสี     ตั้งไว0 10,000       บาท 
 เพ่ือจ�ายเปAนค�าจัดซ้ือชุดวัดค�าคลอรีน และเม็ดยาหรือผงยา จํานวน 1 ชุดๆ ละ 10,000 บาท เพ่ือใช9ในการวัดค�า

ปริมาณคลอรีนอิสระในนํ้าประปา ซ่ึงมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ# ดังน้ี 
-สามารถวัดค�าคลอรีนอิสระอย�างน9อย ในช�วง 0-2 mg/l Cl2 

-มีเม็ดยาหรือผงยาวัดคลอรีน อย�างน9อย 300 ตัวอย�าง พร9อมใช9งาน จํานวน 1  ชุด 
-ความละเอียด (ช�วงการอ�านค�า) 0.1 mg/l Cl2 



 

 

(เปAนครุภัณฑ#ท่ีนอกเหนือบัญชีครุภัณฑ# ปP 2559 และเปAนการจัดซ้ือตามราคาท9องตลาด โดยประหยัดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  เรื่องการต้ังงบประมาณเพ่ือการ
จัดซ้ือครุภัณฑ#และรถยนต#ขององค#กรปกครองส�วนท9องถ่ิน ต้ังจ�ายจากเงินรายได9 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย#งาน
กิจการประปา เปAนเงิน 10,000 บาท) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปP พ.ศ.2560-2562 หน9าท่ี 103 โครงการท่ี 19) 

 -  ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ=     ตั้งไว0 120,000     บาท 
  เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาโครงสร9างของครุภัณฑ#ขนาดใหญ� เช�น มอเตอร#ไฟฟTา  
ยานพาหนะ  เครื่องสูบน้ํา  ตู9ควบคุมระบบ  หม9อแปลง  เครื่องจ�ายสารเคมี  ฯลฯ  เปAนต9น  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ#และอัตราค�าใช9จ�ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ�ายประจําปPในลักษณะค�าใช9สอย วัสดุและค�าสาธารณูปโภค รายจ�ายเพ่ือการ826,000 บาท 

        3--  ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร0าง      ตั้งไว0 1,931,000  บาท 
       1) ค�าก�อสร0างโครงการวางท�อเมนจ�ายน้ําประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝKLงทิศเหนือ จากมุมตึก    
ช�างเฮงไปจนถึงปากทางถนนเจริญสุข (ชุมชนหนองแตงโม) ตั้งไว0   654,000       บาท 
  เพื่อจ�ายเปAนค�าก�อสร9างปรับปรุงท�อจ�ายน้ําประปา โดยเร่ิมจากมุมตึกช�างเฮง จนถึงปากทางถนนเจริญสุข  

โดยปรับปรุงจากท�อ AC Ø 6 นิ้ว เปAนท�อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด ∅  6 นิ้ว พร9อมอุปกรณ# ความยาว 845 เมตร 
(ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป.1/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปP พ.ศ. 2560-2562 
หน9าที่ 40 โครงการที่ 1) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) 

        2) ค�าก�อสร0างโครงการขยายเขตจ�ายน้ําประปา บริเวณซอยยายบูรณ= แยกถนนสุนทรภู�      
(ชุมชนหนองควายเขาหัก)     ตั้งไว0     24,400       บาท 
  เพื่อจ�ายเปAนค�าก�อสร9างขยายเขตจ�ายน้ําประปาให9ประชาชน ใช9สําหรับบริโภค อุปโภค บริเวณซอยยาย
บูรณ# แยกถนนสุนทรภู�  โดยก�อสร9างวางท�อจ�ายน้ําประปา ชนิดท�อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร9อมอุปกรณ# ความยาว 
100 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป.2/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปP พ.ศ. 
2560-2562 หน9าที่ 40 โครงการที่ 2) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) 

       3)  ค�าก�อสร0างโครงการปรับปรุงวางท�อจ�ายน้ําประปา บริเวณถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ฝKLงทิศใต0 
(ชุมชนสุนทรโวหาร)      ตั้งไว0 188,000 บาท 

  เพื่อจ�ายเปAนค�าก�อสร9างปรับปรุงท�อจ�ายน้ําประปา โดยเร่ิมจากปากซอยถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ถึง
บริเวณโค9งต9นโพธิ์ ฝBVงทิศใต9 โดยปรับปรุงจากท�อเหล็ก ขนาด Ø 2 นิ้ว เปAนท�อ PVC แหวนยาง ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 
พร9อมอุปกรณ# ความยาว 240 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป.3/2560) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปP พ.ศ. 2560-2562 หน9าที่ 41 โครงการที่ 3) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) 

      4)  ค�าก�อสร0างโครงการขยายเขตจ�ายน้ําประปา จากบริเวณบ0านนายประสิทธิ์ ถึงศาลาชุมชน   
ดอนมะกอก แห�งท่ี 2  (ชุมชนดอนมะกอก)   ตั้งไว0 14,700  บาท 

  เพื่อจ�ายเปAนค�าก�อสร9างขยายเขตจ�ายน้ําประปา ให9ประชาชนได9มีน้ําประปา ใช9สําหรับอุปโภค บริโภค 
โดยเร่ิมจากบริเวณบ9านนายประสิทธิ์ ไปถึงคลองติดศาลาชุมชนดอนมะกอก แห�งที่ 2  โดยก�อสร9างวางท�อจ�ายน้ําประปา 
ชนิดท�อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร9อมอุปกรณ# ความยาว 95 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมือง
แกลง เลขที่ ป.4/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปP พ.ศ. 2560-2562 หน9าที่ 41 โครงการที่ 4) (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย# งานกิจการประปา)  



 

 

     5)  ค�าก�อสร0างโครงการขยายเขตจ�ายน้ําประปา ถนนซอยจินดาวัฒน= ฝKL งทิศใต0  (ชุมชน         
หนองกระโดง)       ตั้งไว0 172,000 บาท 
  เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร9างขยายเขตจ�ายน้ําประปา ให9ประชาชนได9มีน้ําประปา ใช9สําหรับอุปโภค 
บริโภค โดยเริ่มจากถนนสุนทรภู� ซอย 3 ถึงบริเวณโรงเรียนจินดาวัฒน#  โดยก�อสร9างวางท�อจ�ายน้ําประปา ชนิดท�อ 
PVC แหวนยาง ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 พร9อมอุปกรณ# ความยาว 329 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง เลขท่ี ป.5/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปP พ.ศ. 2560-2562 หน9าท่ี 42 โครงการท่ี 6) 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) 

    6)  ค�าก�อสร0างโครงการปรับปรุงท�อจ�ายน้ําประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝKLงทิศใต0 จากสะพานดําถึง
แยกโพธิ์ทอง        ตั้งไว0 717,900 บาท 

  เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร9างปรับปรุงท�อจ�ายน้ําประปา โดยเริ่มจากสะพานดํา จนถึงบริเวณแยกโพธิ์
ทอง โดยปรับปรุงจากท�อ AC Ø 8 นิ้ว เปAนท�อ PVC ขนาด Ø 8 นิ้ว แหวนยาง ชั้น 8.5 บนพ้ืนดิน ความยาว 1,047 
เมตร และเปAนท�อ GS (เหล็ก) บนเสารับท�อ ความยาว 73 เมตร พร9อมอุปกรณ# (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง เลขท่ี ป.7/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปP พ.ศ. 2560-2562 (ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ท่ี 1 หน9าท่ี 3 โครงการท่ี 1) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) 
  ใช0เงินก�อสร0างท้ังส้ิน 1,215,500  บาท  โดยจ�ายจากแหล�งเงิน ดังนี้ 

1. จากงบประมาณเฉพาะการการประปา ปPงบประมาณ 2560  จํานวน  717,900  บาท 
2. เงินอุทิศเพ่ือปรับปรุงกิจการประปา        จํานวน  497,600  บาท 

 
-ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก�อสร0าง  ตั้งไว0   160,000 บาท 

  เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ�อมแซมปรับปรุงระบบผลิต-กรองน้ํา ท�อจ�ายน้ําประปา โรงสูบน้ําและอาคารต�างๆ 
ฯลฯ เปAนต9น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) 

,000  
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