
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)
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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)   
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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
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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)

วันทีพิมพ์ : 28/9/2559  19:40:30 หน้า : 59/81



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)

วันทีพิมพ์ : 28/9/2559  19:40:30 หน้า : 63/81



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)
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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)
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