
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลห้วยยอด

อําเภอ ห้วยยอด   จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 115,876,450 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,570,320 บาท
งบบุคลากร รวม 7,458,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
 ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 กรณีเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50
 ล้านบาท จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800
 บาท และเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 12 เดือน โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 กรณีเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่
เกิน 50 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ใน
อัตรา เดือนละ 6,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,500.- บาท   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 12 เดือน โดย
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 กรณีเทศบาลมีรายได้
เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก
เทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรี
ใน อัตราเดือนละ 4,500.- บาท
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและทีปรึกษานายกเทศมนตรี โดย
ตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 กรณีเทศบาลมีรายได้
เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 10,080 .- บาท และที
ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,200.- บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภา
เทศบาล จํานวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 15,840.- บาท รองประธาน
สภาเทศบาล จํานวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 12,960.- บาท และ
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน ในอัตราคน
ละ 10,080 บาท .- บาท จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 กรณีเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,610,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,120,000 บาท
-เพือจ่ายให้พนักงานเทศบาลสามัญในสํานักปลัดเทศบาล งานธุรการ งาน
การเจ้าหน้าที งานทะเบียนราษฎร จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล และจ่าย
เป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนถึงขันสูงสุดของอันดับ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 344,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล ในอัตรา เดือน
ละ 7,000.- บาท จํานวน 12 เดือน รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 5,600.- บาท จํานวน 12 เดือน และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ใน
อัตราเดือนละ 3,500.-บาท จํานวน 12 เดือน และเงินค่าตอบแทนราย
เดือนปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000.-บาท จํานวน 12 เดือน และ
รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600.- บาท จํานวน 12 เดือน ตาม
หนังสือจังหวัดตรัง ที ตง 0023.14/2273 ลงวันที 2 พฤษภาคม 2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 698,000 บาท
-เพือจ่ายให้ลูกจ้างประจํา งานธุรการ สํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา กรณีเงินค่าจ้างถึงขันสูง
สุดของอันดับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 381,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา ทีปฏิบัติ
หน้าทีในงานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1อัตรา ทีปฏิบัติ
หน้าทีในงานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 2,888,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 267,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ค่าพาหนะและค่าสมนาคุณของคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2555 จํานวน 20,000.- บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ซึงเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3652 ลง
วันที 17 พฤศจิกายน 2553 จํานวน 10,000.- บาท

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าเบียประชุมให้แก่กรรมการสภาเทศบาลทีได้รับการ
แต่งตังเมือมีการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล ตามอัตราที
กําหนด ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง เมือมีงานเร่งด่วน งานพิเศษ ซึงจําเป็นต้องปฏิบัตินอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
เงินค่าอาหารทําการนอกเวลาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 96,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของนายก
เทศมนตรี พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆของเทศบาล ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุกสิงของ และค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็น
ต้องจ่ายเพือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียม
ชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินกิจการอืนใดอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล จํานวน 150,000.- บาท และค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา
เทศบาล หรือคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฏหมายหรือหนังสือสังการ/หรือการประชุมระหว่างองค์ปกครองส่วนท้อง
ถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จํานวน 50,000.- บาทคํานวณตังจ่ายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหารท้องถิน ผู้
ช่วยผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ตลอดจนค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา และค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน
รางวัล ค่าซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในงานรัฐ
พิธี ราชพิธี ซึงทางราชการจัดขึน ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหม
ทดแทน
โครงการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ห้วยยอด

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรทีได้
รับการแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการเลือกตัง ค่าพาหนะขนอุปกรณ์และ
หีบบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับการเลือกตังและค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นนอกเหนือจากนี
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
เวที/เครืองเสียง/ค่าพลุ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับงานนี และ
นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทาง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิน ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถินอย่างต่อเนือง
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 50,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้
จ่ายในพิธีทําบุญตักบาตร ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระ
พร (5 ธันวา) เดินเทิดพระเกียรติ, และจุดเทียนชัยฯ ค่าเวที/เครือง
เสียง/ค่าพลุ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับงานนี และนํามาจาก
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางการจัด
กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิน ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถินอย่างต่อเนือง
โครงการวันเทศบาล จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าเครือง
ไทยธรรม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ใน
การพัฒนาฯ และค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับกิจกรรมดังกล่าว
โครงการวันปิยมหาราช จํานวน 5,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าเงิน
รางวัล บทความ ค่าพวงมาลาร่วมพิธี ณ อําเภอห้วยยอด และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับงานนี และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้อง
ถิน ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถินอย่างต่อเนือง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิงก่อสร้างและทรัพย์สิน
อืนๆซึงอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี  เช่น เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองก๊อปปีปริน คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ รถยนต์ตรวจ
การณ์ รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ ซึงชํารุดและจําเป็นต้องซ่อมเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 658,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 190,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองคํานวณเลข และนําดืม เป็นต้น สําหรับใช้ในสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกียวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า บาลาส
          สตาร์ทเตอร์ หลอดไฟฟ้าต่างๆ สําหรับใช้ในสํานักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก และวัสดุอืนๆ
ทีมีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เพือใช้ในหน่วยงานนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ
 ใช้สําหรับรถยนต์ตู้ รถยนต์ตรวจการณ์ รถจักรยานยนต์ทีอยู่ในความดูแล
ของหน่วยงานนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน นํามันโซล่า นํามันเครือง ฯลฯ ซึงใช้สําหรับ
รถยนต์ตู้ รถยนต์ตรวจการณ์และรถจักรยานยนต์ทีอยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆทีไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึงประเภทใด
ได้ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 963,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล ตลาดเทศบาล 47 สวน
เฉลิมพระเกียรติ และไฟฟ้าสาธารณะส่วนทีเกินสิทธิ 10 %

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ซึงใช้ในสํานักงานเทศบาล
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์บนสํานักงานเทศบาล และค่าโทรศัพท์เคลือนที
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่าพัสดุ
ไปรษณีย์ และค่าธนาณัติ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต รวมทัง ค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับระบบโทรคมนาคมและสือสาร
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งบลงทุน รวม 224,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 194,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 74,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดตังพืนหรือแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) สําหรับติดตังในห้องประชุมสภาเทศบาล อาคารเทพ
สถิตย์ ขนาดไม่ตํากว่า 30,000 BTU จํานวน 2 เครือง (รวมค่าติด
ตัง) ตังตามราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
บุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุง
ระบบการทํางาน จัดหาเครืองมือเครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้
เพียงพอ
โครงการจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 ซุ้ม เพือติดตัง ณ
 บริเวณแยกหมอณุ รายละเอียด ดังนี
* ขนาดของกรอบด้านนอก (สูง 3.25 เมตร x กว้าง 2.05 เมตร)
* ขนาดของรูป (สูง 2.75 เมตร x กว้าง 1.45 เมตร)
* ขนาดของฐาน (สูง 1.10 เมตร x กว้าง 3.30 เมตร)
* ขนาดของตราสัญลักษณ์ ภปร. (สูง 1.00 เมตร)
* ขนาดของริบบินทรงพระเจริญ (ยาว 1.70 เมตร)
* ขนาดของพานพุ่มเงิน, พานพุ่มทอง (สูง 1.00 เมตร)
* ขนาดของครุฑ (กว้าง 0.70 เมตร)
* ขนาดของป้ายชือหน่วยงาน (สูง 0.20 เมตร x กว้าง 1.50 เมตร)
ตังตามราคาในตลาดท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ
.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร แนวทางส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ห้อง
นําห้องส้วม ห้องประชุมสภา, รัว ฯลฯ และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ. 2560 -2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและ
ประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทํา
งาน จัดหาเครืองมือเครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้เพียงพอ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,393,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,607,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,607,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,398,180 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจําปี พร้อมทังเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี จํานวน 5 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 209,040 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี ทีปฏิบัติหน้าทีในงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 716,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย
พนักงานส่วนท้องถิน กรณีทีมีการสอบสวนทางวินัยพนักงานเทศบาล ซึงมี
สิทธิได้รับเงินสมนาคุณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันหยุดราชการ
ในกรณีทีมีงานจําเป็นเร่งด่วน   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวหรือสิงพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร, เอกสารเพือประชา
สัมพันธ์ ค่ารังวัดทีดินสาธารณะ ค่าจ้างสอบแนวเขตทีดิน และค่าจ้าง
เหมาบริการเกียวกับการดําเนินงานของหน่วยงานนี ตลอดจนค่า
ธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดีทาง
ศาลตามคําพิพากษา และอืนๆ
ทีจําเป็น และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562
)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาระบบ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอืนๆ ทีจําเป็น ของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในหน่วยงานนี
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมในการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และกําหนดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามปี โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และค่าเครืองดืม ค่าทีพักและค่าพาหนะ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการ
ทํางานของหน่วยงาน แนวทางส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มี
ความรู้ ความสามารถ รู้จักหน้าที และความรับผิดชอบ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองวิชาการและแผนงาน เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถ
ประชาสัมพันธ์, ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี (LED), เครืองขยายเสียงรถ
ยนต์ประชาสัมพันธ์ ไมค์ ระบบเสียงตามสาย เครืองคอมพิวเตอร์, เครือง
พิมพ์ดีด, กล้องถ่ายรูป, กล้องวิดีโอ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ สําหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ในหน่วยงานนี เช่น สาย
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไม้, สี, ทินเนอร์ ฯลฯ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางนอก ยางใน หัว
เทียน แบตเตอรี นํามันเบรก ตลอดจนวัสดุอืนๆ ของรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงฯ เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันจาร
บี นํามันเครือง ฯลฯ ซึงใช้สําหรับรถยนต์ประชาสัมพันธ์ รถ
จักรยานยนต์ ของหน่วยงานนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาฯ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ
สี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ม้วนวีดีโอ ถ่าน เมมโมรีการ์ด และค่า
ล้าง อัด ขยาย รูปภาพกิจกรรมงานต่างๆ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองวิชาการและแผนงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ ทีใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้กับเสียงตามสายระบบไร้สาย และป้าย
แอลอีดี (LED) ฟลูคัลเลอร์ ของเทศบาล   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการและค่าใช้
จ่ายทีเกิดขึน เช่น ค่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา และอืนๆ ทีจําเป็น

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม ค่า
ใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ และรวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ และอืนๆ ทีจําเป็น
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งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตังระบบเสียงตามสาย จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบเสียงตามสาย 2 จุด โดยติดตังชุดภาครับ
พร้อมเครืองขยายเสียง เพาเวอร์ซัพพลาย, เสาอากาศภาครับ พร้อมสาย
นําสัญญาณ และลําโพง
ฮอร์น 15 นิว จํานวน 60 วัตต์ จํานวน 2 จุด บริเวณถนนกัลปศาสน์ (หลัง
เมรุ) และถนนเพ็ชรรัตน์ ตังตามราคาในตลาดท้องถิน เนืองจากเป็นคุ
รภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนํามาจาก
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการทํางาน จัดหาเครืองมือ เครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติ
งานให้เพียงพอ

งานบริหารงานคลัง รวม 4,314,460 บาท
งบบุคลากร รวม 3,382,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,382,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,766,420 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีพนักงานกองคลัง จํานวน 8 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง
และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง) จํานวน 2 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 238,560 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 293,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติหน้าทีในกอง
คลัง จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 921,780 บาท
ค่าตอบแทน รวม 291,280 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 75,280 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารสิทธิทีดิน ค่าระวางบรรทุกสิงของ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการซือตัวแลกเงินธนาคาร ค่า
ธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ ค่าธรรมเนียมเช่าสถานที ฯลฯ และจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาให้กับผู้รับจ้างในกรณีทีเทศบาลให้ทําอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือจ้างเหมาอืนๆ ตลอดจนเป็นค่าจัดทํา
ประกันภัยรถยนต์ และ พรบ.รถยนต์   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการออกสํารวจข้อมูลเกียวกับภาษีป้าย ภาษีโรง
เรือน ภาษีบํารุงท้องที และใบอนุญาตต่างๆ เพือนํามาปรับปรุงใน
โปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และ
โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) โดยจ่ายเป็น
ค่าคัดลอกข้อมูล ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
นอกเหนือจากนี นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและ
ประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทํางาน
จัดหาเครืองมือ เครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้เพียงพอ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 170,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าลงทะเบียนใน
การอบรมสัมมนา ในกรณีไปราชการเข้ารับการฝึกอบรม หรือมีการโอน
ย้ายของพนักงานและลูกจ้างในกองคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ทีชํารุด
เสียหาย ซึงจําเป็นต้องซ่อมเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองคํานวณ และทรัพย์สินอืนๆ ซึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานนี

ค่าวัสดุ รวม 216,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน และเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการดําเนินการการปรับแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ เช่น กรวยกระดาษ ฯลฯ ไว้บริการ
ประชาชนทีมาติดต่อชําระภาษี หรือติดต่อรับ - จ่ายเงินของกองคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 6,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง เช่น นํามันเบนซิน นํามันเครือง สําหรับ
ใช้กับรถจักรยานยนต์ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์การชําระภาษี และค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ให้ประชาชนถือปฏิบัติ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีต้องใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ และ
เครืองพรินเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผ้าหมึกพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 34,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือน ของกองคลัง รวมทังค่าใช้จ่ายต่างๆ ที
เกียวข้องกับการใช้โทรศัพท์

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต รวมทังค่าใช้
จ่ายต่างๆทีเกียวข้องกับระบบโทรคมนาคมและสือสาร

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยอด อําเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นค่าใช้จ่ายในการอํานวยการศูนย์ข้อมูลข่าว
สาร การซือหรือการจ้างของท้องถิน ให้เป็นสถานทีกลางของอําเภอในการ
จัดซือจัดจ้าง ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยอด ที ตง 78701/ว 304 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,948,510 บาท
งบบุคลากร รวม 1,926,810 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,926,810 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 415,020 บาท
-เพือจ่ายให้พนักงานเทศบาลสามัญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัดเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน  2 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 216,420 บาท
-เพือจ่ายให้ลูกจ้างประจํา เป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา รวมทังเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,151,850 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา ทีปฏิบัติ
หน้าทีในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 143,520 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน รวม 910,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลาให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา เมือมีงานเร่งด่วน งานพิเศษ ซึงทํางานนอกเวลา
ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุกสิงของ ค่า
จ้างเหมาบริการเพือปฏิบัติงาน เปิด - ปิด สํานักงานป้องกันฯ และอืนๆที
เกียวข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
อืนๆ ทีจําเป็นในหน่วยงานนี   
โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที
ป้องกันฯ

จํานวน 25,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
ประจํา เจ้าหน้าทีป้องกันฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น และนํามาจาก
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
บุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความรู้ ความสามารถ รู้จักหน้าทีและความ
รับผิดชอบ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิงก่อสร้างและทรัพย์สิน
อืน ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ รถบรรทุกนําดับเพลิง เครืองดับ
เพลิงชนิดหาบหาม รถยนต์กู้ภัย รถบรรทุก 6 ล้อ รถจักรยานยนต์ ซึง
ชํารุดและจําเป็นต้องซ่อมเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 387,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 13,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองคํานวณเลข และนําดืม เป็นต้น สําหรับใช้ในสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์เกียวกับไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า บาลาส
 สตาร์ทเตอร์ หลอดไฟฟ้าต่างๆ สําหรับใช้ในสํานักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ และวัสดุ
อืนๆ ทีมีลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว เพือใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ หิน ไม้ ตะปู ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี ใช้
สําหรับรถยนต์ รถดับเพลิง และรถจักรยานยนต์ ทีอยู่ในความดูแลของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน นํามันโซล่า นํามันเครือง ฯลฯ ซึงใช้
สําหรับ รถดับเพลิง รถยนต์กู้ภัย รถบรรทุก 6 ล้อ เครืองดับเพลิงหาบ
หาม รถจักรยานยนต์ ทีอยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดปฏิบัติงานทีจําเป็น เช่น ชุดผจญเพลิง หมวกดับ
เพลิง รองเท้าดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง ชุดปฏิบัติการ ชุดฝึกภาค
สนาม สําหรับเจ้าหน้าทีและลูกจ้างในหน่วยงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ค่าโปรแกรม ตลับผงหมึก และ
อืนๆ ซึงจําเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ และเครืองพรินเตอร์

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายสูบนําดับเพลิง สายส่งนําดับเพลิง ข้อต่อท่อดูด
นําดับเพลิง ตะกร้าหวายกรองผง และถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึงประเภทใด
ได้ เช่น มิเตอร์นํา ไฟฟ้า เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 83,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 11,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาซึงใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบลงทุน รวม 111,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเครืองโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรศัพท์ จํานวน 3 เครือง สําหรับติดตังในห้อง
วิทยุ และห้องทํางาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตังตามราคา
ในตลาดท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพ
การทํางานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทํางาน จัดหาเครือง
มือ เครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้เพียงพอ
โครงการจัดซือพัดลมโคจร จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมโคจร จํานวน 8 เครือง ขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิว สําหรับติดตังในห้องวิทยุ ห้องเวร และห้องทํางาน ของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตังตามราคาในตลาดท้องถิน เนืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางปรับ
ปรุงระบบการทํางาน จัดหาเครืองมือ เครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอ
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
โครงการจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 57,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงแบบปรับปริมาณนําได้ไม่น้อย
กว่า 4 ระดับ หัวฉีดนําดับเพลิงสามารถปรับลําตรง ลํากึงฝอยและม่านนํา
ได้ สามารถใช้กับข้อต่อสวมเร็ว มีข้อต่อสวมเร็วพร้อมกับหัวฉีด จํานวน 2
 หัว เป็นเงิน 50,000 บาท ตังตามราคาในตลาดท้องถิน เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนํามาจาก
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางปรับ
ปรุงระบบการทํางาน จัดหาเครืองมือ เครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอ
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงแบบปรับฝอยขอบยางดํา (ต่อกับ
หัวฉีดลําตรง) จํานวน 2 หัว เป็นเงิน 7,000 บาท ตังตามราคาในตลาด
ท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของ
หน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทํางาน จัดหาเครืองมือ เครือง
ใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้เพียงพอ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) 
จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานตามข้อ 47 ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร
และประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทํา
งาน จัดหาเครืองมือ เครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้เพียงพอ
โครงการจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 1 KVA (630 วัตต์) จํานวน 5,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 1 KVA (630 
วัตต์) จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานตามข้อ 59 ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และนํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
บุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุง
ระบบการทํางาน จัดหาเครืองมือ เครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้
เพียงพอ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสาม
ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและ
ประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทํา
งาน จัดหาเครืองมือ เครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้เพียงพอ
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งานเทศกิจ รวม 21,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 21,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 21,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตํารวจ ซึงมาปฏิบัติ
งานช่วยเหลือเทศบาล ในการตรวจตราผู้ละเมิดเทศบัญญัติพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้น จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียนทีตัง
อยู่ในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยกร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น และนํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,026,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,619,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,619,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,499,460 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานเทศบาล กองการ
ศึกษา จํานวน 4 อัตรา รวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมอืนๆของพนักงาน
จ้าง ทีปฏิบัติงานในกองการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 407,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 191,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 8,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆของกองการศึกษา ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติงานกองการศึกษา หรือจัดทําปกหนังสือ
ต่างๆ ค่าจ้างซักฟอก ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคล
ภายนอกทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง ค่าโฆษณาและเผยแพร่
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 173,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพัก และค่าธรรมเนียม
หรือค่าลงทะเบียนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ กองการ
ศึกษา ทีเดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 128,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของกองการศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 78,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ทีต้องใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ และ
เครืองพรินเตอร์ ซึงใช้ในการปฏิบัติงานกองการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 21,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 9,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนของกองการศึกษา ทีใช้ติดต่อประสาน
งานในเขตจังหวัดตรัง รวมทังค่าบํารุงรักษาเครือง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือนของกองการศึกษา ทีใช้ติดต่อ
ประสานงานในเขตจังหวัดตรัง และค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 30,038,640 บาท
งบบุคลากร รวม 15,510,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 15,510,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 11,770,440 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล รวมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 28 อัตรา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 3,360,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล และเงินค่าตอบแทน
รายเดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 216,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง
ภารโรง จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 139,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล
ห้วยยอดวิทยา จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมอืนๆของพนักงาน
จ้าง ทีปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 11,619,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ ของ
พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนเทศบาลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 23,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติการสอนนอกเวลาของพนักงานครู  
ค่าใช้สอย รวม 7,954,450 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 946,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ค่า
เย็บเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน
เทศบาลฯ หรือจัดทําปกหนังสือต่างๆ ค่าจ้างซักฟอก ค่าระวางบรรทุก และ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 142,000 บาท และเป็นค่าทาสีอาคาร
เรียน, อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลฯ พืนทีไม่น้อย
กว่า 7,300 ตารางเมตร จํานวน 804,000 บาท และนํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการ
บริหารจัดการด้านการศึกษาและโรงเรียน ตลอดจนกระบวนการเรียน
การสอน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เด็กอนุบาล- ป.6) จํานวน 313,010 บาท
ระดับอนุบาล   จํานวน 61,490.- บาท
ระดับประถมศึกษา จํานวน 251,520.- บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าเครืองแบบนักเรียน (เด็กอนุบาล- ป.6) จํานวน 231,540 บาท
ระดับอนุบาล   จํานวน 42,900.- บาท
ระดับประถมศึกษา จํานวน 188,640.- บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน (เด็กอนุบาล-ป.6) จํานวน 232,960 บาท
ระดับอนุบาล 28,600 บาท
ระดับประถมศึกษา 204,360 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กอนุบาล-ป.6 จํานวน 1,238,700 บาท
ระดับอนุบาล   จํานวน 243,100.- บาท
ระดับประถมศึกษา จํานวน 995,600.- บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิน (SBMLD)

จํานวน 750,000 บาท

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู จํานวน 123,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้ว
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 570,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพัก และค่า
ธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ให้แก่พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้าง ทีเดิน
ทางไปราชการ
ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน (นักเรียน ป.1-ป.6) จํานวน 35,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าหนังสือเรียน (เด็กอนุบาล- ป.6) จํานวน 379,440 บาท
ระดับอนุบาล จํานวน 28,600.- บาท
ระดับประถมศึกษา จํานวน 350,840.- บาท
 ป.1 จํานวน 52,734.- บาท
 ป.2 จํานวน 52,030.- บาท
 ป.3 จํานวน 59,712.- บาท
 ป.4 จํานวน 54,852.- บาท
 ป.5 จํานวน 62,800.- บาท
 ป.6 จํานวน 68,712.- บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จํานวน 2,934,800 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้ว

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา

ค่าวัสดุ รวม 2,799,350 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
เทศบาลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจัดซือไฟฟ้าสิงของต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ เพือซ่อมแซม
ไฟฟ้าทีชํารุดของโรงเรียนเทศบาลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจัดซือสิงของต่างๆ เช่น เสือนํามัน ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก ถาด
หลุม ช้อน แก้วนํา และอืนๆ เพือใช้ในโรงเรียนเทศบาลฯ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,626,350 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป
.6 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จํานวน 1,405,920.-บาท และเด็กนัก
เรียนโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) จํานวน 1,220,430.- บาท  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
-สําหรับจัดซือสิงของต่างๆ เช่น อิฐ หินปูน ทราย ไม้และอืนๆ เพือใช้ใน
งานซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 1,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ของโรงเรียน
เทศบาลห้วยยอดวิทยา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 4,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน รถจักรยานยนต์ของ
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 2,000 บาท
-สําหรับจัดซือสิงของต่างๆ เช่น นํายาสารเคมี เพือใช้ประกอบการเรียน
การสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับจัดซือสิงของต่างๆ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง วัสดุอุปกรณ์ เครืองมือ
เครืองใช้ เพือประกอบการเรียนการสอน กลุ่มวิชาพืนฐานอาชีพของ
โรงเรียนเทศบาลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
-สําหรับจัดซือสิงของต่างๆ เช่น ม้วนเทป แผ่นป้ายโปสเตอร์ สี เพือใช้
ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนเทศบาลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 22,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองแต่งกายนักเรียนเมือมีกิจกรรม
ต้องแสดงในงานต่างๆ และ/หรือชุดแต่งกายสําหรับวงดุริยางค์ของ
โรงเรียนเทศบาลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 2,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีต้องใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ และ
เครืองพรินเตอร์ ซึงใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือและวารสารประจําห้องสมุด
โรงเรียนเทศบาลฯ

วัสดุสนาม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเข้าค่ายพักแรมของนัก
เรียน และกิจกรรมอืนๆ เช่น เต็นท์ ถุงนอน เตียงสนาม ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 793,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 562,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในโรงเรียนเทศบาลฯ
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 224,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของโรงเรียนเทศบาลฯ
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนของโรงเรียนเทศบาลฯ ทีใช้ติดต่อ
ประสานงานในเขตจังหวัดตรัง รวมทังค่าบํารุงรักษาเครือง

งบลงทุน รวม 361,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซือโทรทัศน์ จํานวน 91,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาดจอภาพไม่น้อย
กว่า 32 นิว  ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิก
เซล จํานวน 7 เครือง สําหรับใช้เป็นสือการเรียนการสอนในห้องเรียนและ
ห้องพิเศษโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ตังตามราคาในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและ
โรงเรียน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 270,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 270,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างของโรงเรียน
เทศบาลห้วยยอดวิทยา เช่น อาคารเรียน ห้องนําห้องส้วม โรงอาหาร ฯลฯ
 จํานวน 70,000 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 200,000 บาท เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ

งบเงินอุดหนุน รวม 2,547,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,547,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,547,600 บาท
- เพือจ่ายสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียน
ห้วยยอดกลึงวิทยาคาร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 8,855,690 บาท
งบบุคลากร รวม 7,987,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,987,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,240,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู รวมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 13 อัตรา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,747,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครู
เทศบาล โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 868,490 บาท
ค่าใช้สอย รวม 863,490 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 97,680 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว
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ค่าเครืองแบบนักเรียน (ม.ต้น) จํานวน 49,950 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน (ม.ต้น) จํานวน 46,620 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ม.ต้น จํานวน 388,500 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึงใช้ในโรงเรียนเทศบาล
ห้วยยอดวิทยา

จํานวน 16,800 บาท

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอด
วิทยา

จํานวน 20,000 บาท

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน (ม.1-ม.3) จํานวน 33,000 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่ารายหัวส่วนเพิม (Top Up) ม.ต้น จํานวน 111,000 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าหนังสือเรียนระดับ ม.ต้น จํานวน 93,940 บาท
ม. 1 จํานวน 22,400.- บาท
ม. 2 จํานวน 34,520.- บาท
ม. 3 จํานวน 37,020.- บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน โดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองดืม และวัสดุในการแนะแนว และ
นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ( พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัด
ระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาและโรงเรียน ตลอดจนกระบวนการ
เรียนการสอน   

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เทศบาลฯ
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 5,723,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,680,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,680,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 672,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 923,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษา ศูนย์เยาวชน โรงเรียนเทศบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)ของโรงเรียน
เทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยตังจ่ายจากเงินรายได้  511,200.- บาท และ
เงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 412,600.- บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมอืนๆของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)ของโรงเรียนเทศบาล
ห้วยยอดวิทยา โดยตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 72,000.- บาท และจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 12,000.- บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,935,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ตลอดจนพนักงานครูเทศบาลและ
ลูกจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 1,904,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 286,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆของศูนย์เยาวชน สนามกีฬา ศูนย์การ
เรียนรู้เหมืองแร่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ หรือจัดทํา
ปกหนังสือต่างๆ ค่าจ้างซักฟอก ค่าระวางบรรทุก และค่าจ้างเหมาบริการ
จ้างบุคคลภายนอกทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง ค่าโฆษณาและเผยแพร่

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท
-ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด. จํานวน 6,000 บาท
-ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าทีเทศบาล จํานวน 3,000 บาท
-ตามโครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานศึกษาดีเด่น จํานวน 100,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้ว
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ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 21,000 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางส่ง
เสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน จํานวน 50,000 บาท
-ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าพัฒนาครูแกนนํายาเสพติด จํานวน 3,000 บาท
-ตามโครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้ว
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ศพด.) จํานวน 492,800 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินแล้ว
โครการจัดสัปดาห์ห้องสมุด จํานวน 7,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัปดาห์ห้องสมุดของโรงเรียนเทศบาล
ห้วยยอดวิทยา โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าของรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่า
วัสดุในการจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษา
และโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์วิทยา
ศาสตร์ โดยจ่ายเป็นค่าทีพัก ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายพิธี
เปิด-ปิด ค่าวิทยากร ค่าบํารุงสถานที ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
นํามันเชือเพลิง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและ
โรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร จํานวน 60,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพุทธบุตร โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวิทยากรสงฆ์ ค่า
บํารุงสถานที (วัด) ค่าเช่าเหมารถ ค่าอัดขยายรูป และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัด
ระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียน
การสอน
โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (อบรมศิลปะ) จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (อบรม
ด้านศิลปะ) ซึงอบรมเพือส่งเสริมทักษะความรู้ด้านศิลปะแก่เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลฯ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเกียรติ
บัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัด
ระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียน
การสอน
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โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึนปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้อง
ถินตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถินอย่างต่อเนือง
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ (ศพด.) จํานวน 5,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
ศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถินตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถินอย่างต่อ
เนือง
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (ศพด.) จํานวน 5,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถินตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถินอย่างต่อ
เนือง

โครงการจัดทํา/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจําปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่า
วิทยากรและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียน
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
โครงการจัดพิธีไหว้ครูและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 15,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีไหว้ครูและส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยจ่ายเป้นค่าพิธีเปิด
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหารและเครืองดืมและ
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอน

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน To Be Number One (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่น) จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์
วัน TO BE  NUMBER ONE (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่น) โดยจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
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โครงการนําเสนอผลงานและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้และ
ระดับประเทศ

จํานวน 350,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการเพือ
แสดงผลงานกิจกรรมของนักเรียน และส่งเผลงานเข้าร่วมนิทรรศการ
ระดับเขตการศึกษาและระดับภาคของโรงเรียนสังกัด โดยจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าทีพัก ค่าบํารุงรักษาสถานที ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ค่านํามันเชือเพลิงและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามา
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหาร
จัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

โครงการประกันคุณภาพภายในและจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 3,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดทํารายงานประกันคุณภาพภายในและ
จัดทํารายงาน (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร-เข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัด
ระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียน
การสอน

โครงการปรับปรุงหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรอบหลักสูตรท้องถินและ
สาระการเรียนรู้

จํานวน 5,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรศุนย์พัฒนาเด็กเล็กกรอบหลักสุ
ตรท้องถินและสาระการเรียนรุ้ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและ
โรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

โครงการผลิดสือและนวัตกรรมทางการศึกษา (ศพด.) จํานวน 5,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสือและนวัตกรรมทางการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้อง
ถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ้าบาติกระบาย จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ้าบาติกระบาย โดย
จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียน
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกียวกับภูมิปัญญาท้องถินเพือให้เด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เรียนรู้ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียน
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น กิจกรรมการออม จัดมุมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัด
ระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียน
การสอน

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิทางการเรียน จํานวน 40,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการทําการสอนล่วงเวลาในวันเสาร์แก่นักเรียนกลุ่ม
เรียนอ่อนและสอนเสริมแก่นักเรียนกลุ่มเรียนดี โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุทําข้อสอบและเอกสารเสริมความรู้ และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นและนํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัด
ระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียน
การสอน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม English On Tour โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าสือและ
อุปกรณ์ ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและ
โรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จํานวน 45,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ให้รู้จักคุณค่าของภาษา
ไทยพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิทางการเรียนภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทร
ภู่และกิจกรรมแข่งขัน ทักษะความรู้ภาษาไทย โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าของขวัญของรางวัลแก่นักเรียน ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าสือและอุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและ
นํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการ
บริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
โครงการวันกําเนิดโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันกําเนิดโรงเรียน (วัน
ที 1 พฤศจิกายนของทุกปี) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทาง
ศาสนา ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าดอกไม้ตกแต่งเวทีซุ้มต่างๆและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียน
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
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โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาดูงานนอกสถานทีแก่เด็กเล็ก ผู้
ปกครอง บุคลากรของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการฯและผู้เกียว
ข้อง โดยจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาสถานที ค่าเช่าเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
นํามันเชือเพลิง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาและ
โรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
โครงการหนูน้อยสร้างสรรค์ (แข่งขันทักษะทางวิชาการ) จํานวน 3,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมระบายสีภาพและปะติดกระดาษแก่
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของ
รางวัลแก่นักเรียน ค่าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
ศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหาร
จัดการศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 75,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ ศูนย์การ
เรียนรู้เหมืองแร่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าวัสดุ รวม 567,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของศูนย์เยาวชน ฯ สนามกีฬา ฯ ศูนย์
การเรียนรู้เหมืองแร่ ฯ อาคารยิมเนเซียมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจัดซือไฟฟ้าสิงของต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ เพือซ่อมแซม
ไฟฟ้าทีชํารุดของศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ ศูนย์การเรียนรู้เหมือง
แร่ฯ อาคารยิมเนเซียมฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 170,000 บาท
-สําหรับจัดซือสิงของต่างๆ เช่น เสือนํามัน ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก ถาด
หลุม ช้อน แกว้นํา ทีนอนเด็กเล็กและอืนๆ เพือใช้ในศูนย์เยาวชนฯ สนาม
กีฬาฯ ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ อาคารยิมเนเซียมฯ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 181,600 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินแล้ว

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
-สําหรับจัดซือสิงของต่างๆ เช่น อิฐ หินปูน ทราย ไม้และอืนๆเพือใช้ใน
งานซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ ศูนย์การ
เรียนรู้เหมืองแร่ฯ  อาคารยิมเนเซียมฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 3,000 บาท
-สําหรับจัดซือสิงของต่างๆ เช่น นํายาสารเคมี  ยาสมุนไพรสําหรับตู้อบ
สมุนไพรศูนย์เยาวชนฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 3,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาเพือไว้ทีศูนย์เยาวชนสําหรับไว้
บริการแก่เยาวชนในเขตเทศบาล
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ทีต้องใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ และ
เครืองพรินเตอร์ ซึงใช้ในการปฏิบัติงานศุนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ ศูนย์
การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ อาคารยิมเนเซียมฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัสดุการศึกษา จํานวน 159,600 บาท
-สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือและวารสารประจําศูนย์เยาวชน
เทศบาล จํานวน 10,000.- บาท และเป็นค่าวัสดุรายหัวของศุนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 149,600.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในศุนย์เยาวชนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โรงยิมเนเซียม สนามกีฬา สระว่ายนําและศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 53,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนของศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ อาคาร
ยิมเนเซียม ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯและศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีใช้ติดต่อ
ประสานงานในเขตจังหวัดตรัง รวมทังค่าบํารุงรักษาเครือง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนของศูนย์เยาวชนฯ สนามกีฬาฯ อาคาร
ยิมเนเซียม ศุนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีใช้ติดต่อ
ประสานงานในเขตจังหวัดตรัง รวมทังค่าบํารุงรักษาเครือง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 27,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือนของศูนย์เยาวชนฯ สนาม
กีฬาฯ อาคารยิมเนเซียม  ศูนย์การเรียนรู้เหมืองแร่ฯและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทีใช้ติดต่อประสานงานในเขตจังหวัดตรัง และค่าใช้บริการอินเตอร์
เน็ตความเร็วสูง
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งบลงทุน รวม 1,108,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 686,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่ง
ใหม่

จํานวน 216,900 บาท

- ดังนี
1.ตู้เหล็กบานเลือนกระจกสูง จํานวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91.5
 ซม.ลึก 45.7ซม.สูง183 ซม.ระบบรางแขวนทีขอบประตูบน เป็น
เงิน 6,500.-บาท
2.ตู้เอกสารข้างบนโล่ง-ล่างบานเปิด จํานวน 2 ตู้ ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง80 ซม.ลึก 40 ซม.สูง160 ซม. เป็นเงิน 10,000.- บาท
3.ตู้เอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 2 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง188.8
 ซม. ยาว 40.8 ซม. สูง 87.7 ซม. เป็นเงิน 9,400.- บาท
4.ตู้เอกสาร 2 บาน จํานวน 2 ตู้ เป็นเงิน 7,000.- บาท
5.โต๊ะทํางานครูพร้อมเก้าอี จํานวน 5 ชุด เป็นโต๊ะไม้โครงเหล็ก ตัวโต๊ะ
ด้านซ้ายเป็นตู้บานเปิดใหญ่ภายในมีแผ่นชัน ด้านขวามีลินชักและตู้บาน
เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 ซม. ยาว 80 ซม. สูง75 ซม.เก้าอีมี
พนักพิงและหุ้มเบาะ เป็นเงิน 20,000.-บาท
6.ชันวางของเอนกประสงค์ไม้เมลามีน จํานวน 16 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 168 ซม. ลึก 58 ซม. สูง 23 ซม. จํานวน 16 ชุด เป็นเงิน 96,000
.- บาท
7.ชันวางรองเท้าช่องโล่ง 12 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง120 ซม.ลึก 30
 ซม.สูง 60 ซม. จํานวน 16 ชุด เป็นเงิน 48,000.- บาท
8.โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าสีขาวเกรด A ขนาด 3.5 - 8 ฟุต ขาเหล็กชุบโครเมี
ยม จํานวน 5 ตัว เป็นเงิน 20,000.- บาท 
ตัังตามราคาในตลาดท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ
.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา
และโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

ครุภัณฑ์การศึกษา
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ เก้าอีอนุบาล จํานวน 205,000 บาท
-เพือจัดซือชุดโต๊ะ เก้าอีอนุบาล 6 ทีนังหน้าโฟเมก้า โต๊ะขนาดไม่น้อย
กว่า  60 X 122 X 51 ซม. เก้าอี ขนาดไม่น้อยกว่า 32 X 36 X 52 
ซม. จํานวน 25 ชุด สําหรับใช้ทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ตัังตามราคา
ในตลาดท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา
และโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองเล่นดีวีดี จํานวน 8,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นดีวีดี (DVD) จํานวน 4 เครือง สําหรับใช้
เป็นสือการเรียนการสอนในห้องเรียนทีศุนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ตัง
ตามราคาในตลาดท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา
และโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
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ค่าติดตังกล้องวงจรปิดทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังกล้องวงจรปิด ภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ จํานวน 16 จุด ประกอบด้วย 
1. เครืองบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-
Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จํานวน 1 เครือง
-เป็นอุปกรณ์ทีผลิตมาเพือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
-สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264
 หรือดีกว่า
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถแสดงภาพทีบันทึกจากกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
2.กล้องวงจรปิด ชนิดไอพี จํานวน 16 กล้อง
-เป็นกล้องวงจรปิดสําหรับเครือข่ายแบบมุมมองคง
ที (Fixed Network Camera)
-มีความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่าหนึงล้านพิกเซล
-ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter สําหรับบันทึกภาพได้ทังกลางวันและกลาง
คืน
-ส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
3.หน่วยความจําเก็บข้อมูล HardDisk 2TB.WD.
4.เครืองสํารองไฟ ขนาด 2 KVA (1,200 วัตต์)
5.สายสัญญาณพร้อมไฟเลียง POE
6.ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19  นิว 15 U
7.อุปกรณ์ชุดจ่ายไฟเลียงกล้อง
8.อุปกรณ์ในการติดตัง
 ตังตามราคาในตลาดท้องถิน เนืองจากคุณสมบัติทีต้องการไม่มีกําหนดไว้
ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ประจําปี พ.ศ.2558และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา
และโรงเรียนตลอดจนระบบการเรียนการสอน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือโทรทัศน์ จํานวน 52,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาดจอภาพไม่น้อย
กว่า 32 นิว ระดับความละเอียด จอภาพไม่น้อยกว่า 1920 X 1080 พิก
เซล  จํานวน 4 เครือง สําหรับใช้เป็นสือการเรียนการสอนในห้องเรียนที
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่  ตัังตามราคาในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา
และโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (InkJet Printer ) 
จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานตามข้อ 39 ตามเกณฑ์ราคา
กลาง และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในงานพิมพ์
เอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดระบบการบริหารจัดการด้านการ
ศึกษาและโรงเรียนตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  11:25:58 หน้า : 30/53



ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 422,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชน จํานวน 342,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์เยาวชน โดยปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศุนย์
เยาวชน ขนาด 8.00 X 12.00 เมตร และทาสีอาคารศูนย์เยาวชน พืนที
ไม่น้อยกว่า 486 ตารางเมตร และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ
.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํา
งานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทํางานจัดหาเครืองมือ
เครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้เพียงพอ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างทีอยู่
ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น อาคารศุนย์เยาวชน อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬา(ควนหนังขํา)โรงยิมเนเซียม ศูนย์การเรียน
รู้เหมืองแร่ห้วยยอด ฯลฯ และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํา
งานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทํางานจัดหาเครืองมือ
เครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้เพียงพอ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 720,560 บาท
งบบุคลากร รวม 624,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 624,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 582,560 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล รวมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข (อํานวยการ
ท้องถิน ระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือ
พิมพ์ ค่าวารสารต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครืองจักร

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ค่า
ลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 32,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ  ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสายไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉายและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ค่าโปรแกรม ตลับผงหมึก และอืนๆ ซึง
จําเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์และเครืองพรินเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 23,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์รายเดือนของกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม รวมทังค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้โทรศัพท์

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต รวมทังค่าใช้
จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการโทรคมนาคม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 2,153,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,960,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 36,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสัตวแพทย์ทีมาปฏิบัติงานทีโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการนอกเวลาสําหรับพนักงานและลูกจ้างทีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 754,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครืองจักร ฯลฯ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัคซีน อุปกรณ์เข็มไซริง ค่าเวชภัณฑ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารและการจัดการ
ด้านสาธารณสุข แนวทางปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจัดการ
สาธารณสุขขันพืนฐานให้มีคุณภาพ
โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น และนํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการ
บริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข แนวทางส่งเสริมและพัฒนาความรู้
แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
โครงการอบรมฟืนฟูอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอหารว่างและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็น และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารและการ
จัดการด้านสาธารณสุข แนวทางปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการ
จัดการสาธารณสุขพืนฐานให้มีคุณภาพ
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โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุในการอบรม และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็น และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารและการ
จัดการด้านสาธารณสุข แนวทางส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ประชาชน
ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
โครงการอาหารดีศรีห้วยยอดและถนนคนเดินเพือครอบครัวอุ่นใจ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม    ค่าของขวัญของรางวัลในกิจกรรมต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างต่างๆที
ชํารุด จําเป็นต้องซ่อมแซม เช่น เมรุ ศาลาบําเพ็ญกุศลศพ โรงฆ่า
สัตว์ เครืองพ่นหมอกควัน  เครืองตัดหญ้า ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสายไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไม้กวาด นํายาฆ่าเชือ ผงซักฟอก  ทรายอะเบท ยาเบือ
หนู ยากําจัดแมลงสาบ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู สี และอุปกรณ์ในการก่อ
สร้างต่างๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 240,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับเครืองตัดหญ้า เครือง
พ่นหมอกควัน และจ่ายเป็นค่าไม้ฟืนและแก๊สในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ วัคซีน และอืนๆ ทีจําเป็น
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านํายากําจัดยุง นํายาฉีดหญ้า กากนําตาล ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําป้ายโฆษณา ฯลฯ
วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ทีไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึงประเภทใด
ได้ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์ เมรุ ศาลาบําเพ็ญกุศล
ศพ บ้านพักโรงฆ่าสัตว์ อาคารเก็บพัสดุ ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้นําประปาของโรงฆ่าสัตว์ เมรุ ศาลาบําเพ็ญกุศล
ศพ บ้านพักโรงฆ่าสัตว์ อาคารเก็บพัสดุ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 133,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง จํานวน 18,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง จํานวน 1 เครือง เพือ
ใช้     ทําความสะอาดบริเวณศาลาบําเพ็ญ และสถานทีปฏิบัติงานของ
เทศบาล     ตังตามราคาในตลาดท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนํามาจากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและ
ประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การทํางาน  จัดหาเครืองมือ เครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้เพียง
พอ

ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการจัดซือเครืองปัมนํา จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปัมนํา จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในโรงฆ่าสัตว์
ของเทศบาล ตังตามราคาในตลาดท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และนํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
บุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุง
ระบบการทํางานจัดหาเครืองมือ เครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้
เพียงพอ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ซึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น โรงฆ่าสัตว์ เมรุ ศาลาบําเพ็ญ
กุศล ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนิน
งานของ อสม. ในเขตเทศบาล ชุมชนละ 7,500.-  บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปและนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
ด้านสาธารณสุข แนวทางปรับปรุงระบบสาธารณสุขมูลฐานและการจัดการ
สาธารณสุขขันพืนฐานให้มีคุณภาพ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 1,337,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,091,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,091,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 989,820 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล รวมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข และค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
ด้านสาธารณสุข

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  11:25:58 หน้า : 34/53



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 245,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 95,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าวารสารต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ค่าลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างต่างๆ ที
ชํารุด จําเป็นต้องซ่อม เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไม้กวาด นํายาฆ่าเชือ ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัคซีน และอืนๆ ทีจําเป็น
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ค่าโปรแกรม ตลับผงหมึก และอืนๆ ซึง
จําเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,219,200 บาท
งบบุคลากร รวม 888,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 888,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 726,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจําปี พร้อมทังเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อํานวย
การท้องถินระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติหน้าทีในงาน
พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ที
ปฏิบัติหน้าทีในงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 311,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลาให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง เมือมีงานเร่งด่วน งานพิเศษ ซึงจําเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทําการนอกเวลาของหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก คนชรา ผู้พิการ และผู้
ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเขตเทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์
ยาก ขาดแคลน ไร้ทีพึง คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ เครืองอุปโภค
บริโภค และสิงของอืนๆ ทีจําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวัน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนว
ทางส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ที
ชํารุด และทรัพย์สินอืนๆ ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการ
สังคม เช่น รถจักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 101,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของ
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ แฟ้ม แบบพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ เช่น หม้อ ถ้วยชาม แก้วนํา จาน
ชาม และวัสดุอืนๆ ทีมีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น ดิน หิน ทราย ไม้แปรรูป ค้อน เลือย ใบ
เลือย เหล็กฉาก ตลับเมตร ตะปู สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุรถจักรยานยนต์ของงานพัฒนาชุมชนทีสึกหรอ หรือ
หมดอายุการใช้งาน   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และนํามันหล่อลืนของรถจักรยานยนต์
งานพัฒนาชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการโฆษณาประชา
สัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ผ้า ฟิล์ม ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ลูก
เปตอง ตะกร้อ เสา ตาข่าย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี ตลับหมึก กระดาษต่อ
เนือง ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 1,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึงประเภท
ใด เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในกองสวัสดิการสังคม ค่าบริการสือสารและ
โทรคมนาคม 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ และอืนๆ

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และนํามา
จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการทํางาน จัดหาเครืองมือ เครืองใช้ รวมทังสถานที
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,011,900 บาท
งบบุคลากร รวม 826,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 826,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 691,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจําปี จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ นักบริหาร
งานช่าง อํานวยการท้องถินระดับกลาง ในอัตราเดือน
ละ 11,200 บาท จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 185,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้าง ในกรณีทีเทศบาลให้ทําอย่างหนึง
อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์
หรือสิงก่อสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครืองจักรกล และค่า
ธรรมเนียมต่างๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานและลูกจ้างใน
หน่วยงานนี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนๆ ทีชํารุด ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี เพือให้
สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 100,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษไขเขียนแบบ กระดาษพิมพ์เขียว กระดาษ
โรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ หมึก เครืองมือเขียน
แบบ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถังนํา ผงซักฟอก นํายาล้างห้องนํา ไม้กวาด แปรงถู
พืน และอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับใช้งานในหน่วยงานนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ตลับหมึก สําหรับเครือง
พิมพ์ จํานวน 4 เครือง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าบํารุงรักษาซึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
กองช่าง
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 14,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
งานไฟฟ้าถนน รวม 7,430,500 บาท
งบบุคลากร รวม 3,115,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,115,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,008,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของหน่วยงานนี จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 469,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ของหน่วยงานนี จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา กรณีเงินค่าจ้างถึงขัน
สูงสุดของอันดับ จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,470,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 8 อัตรา และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 160,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน รวม 2,795,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานและลูกจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 842,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 632,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้าง ในกรณีเทศบาลให้ทําอย่างหนึง
อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์
หรือสิงก่อสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือจ้างเหมาเครืองจักรกล และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างในหน่วยงานนี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 170,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนๆ ทีชํารุด ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 1,822,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษไขเขียนแบบ กระดาษพิมพ์เขียว กระดาษ
โรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ หมึก เครืองมือเขียน
แบบ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 700,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอืนทีจําเป็นต้องใช้งาน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถังนํา ผงซักฟอก นํายาล้างห้องนํา ไม้กวาด แปรงถู
พืน และอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับใช้งานในหน่วยงานนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 900,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลท์ หินคลุก หิน
เกล็ด ทราย ไม้แปรรูป ปูนซีเมนต์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี นํา
มันเบรค ตลอดจนวัสดุอืนๆ ของเครืองยนต์ทีชํารุด จําเป็นต้องซือมา
เปลียนใหม่

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 110,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ ซึงใช้ใน
หน่วยงานนี

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํายาแอมโมเนีย สําหรับใช้ในการพิมพ์แบบต่างๆ ค่า
ออกซิเจน ค่าแก๊ส เพือใช้ในการตัดเหล็ก เชือมเหล็ก งานต่างๆ ของ
เทศบาล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ค่าล้างอัดรูป และ
อุปกรณ์อย่างอืนทีจําเป็นในการจัดทําป้ายโฆษณาต่างๆ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติงานทีจําเป็น เช่น รองเท้ายาง เสือกันฝน หมวก
หรือเสือคลุมของคนงาน เพือป้องกันอันตรายในการปฏิบัติหน้าที

งบลงทุน รวม 1,292,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 52,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรประบอกสูบไม่น้อย
กว่า 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน นํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร
และประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทํา
งาน จัดหาเครืองมือเครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้เพียงพอ
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,240,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะประโยชน์ จํานวน 1,040,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะประโยชน์ เริมต้นจาก
ถนนเพชรรัตน์ถึงถนนในสนามกีฬากลางอําเภอห้วยยอด โดยก่อสร้าง
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า  271 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,084 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.ขนาด 1.50 X 1.50X 1.00 
เมตร จํานวน 10 ท่อน นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางก่อ
สร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายนําและสะพาน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้างทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่าง เช่น ถนน ท่อระบายนํา ห้องนําห้องส้วมภายในสวนตําหนัก
รืนรมย์

งบเงินอุดหนุน รวม 228,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 228,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 228,000 บาท
-เพือจ่ายให้การประปาส่วนภูมิภาคอําเภอห้วยยอด เป็นค่าขยายเขตระบบ
จําหน่ายนําประปาจากทางแยกถนนเทศบาล 2 ไปถึงบ้านเลขที 8 ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 190 เมตร และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานแนวทางปรับ
ปรุงระบบสาธารณูปโภค

งานสวนสาธารณะ รวม 1,562,700 บาท
งบบุคลากร รวม 598,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 598,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 242,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 234,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 1,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา กรณีเงินค่าจ้างถึง
ขันสูงสุดของอันดับ จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป ทีปฏิบัติหน้าทีงานสวน
สาธารณะ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่
พนักงาน จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 664,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้าง ในกรณีทีเทศบาลให้ทําอย่างหนึง
อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์
หรือสิงก่อสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาเครืองจักรกล และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนๆ ทีชํารุด ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 421,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอืนทีจําเป็นต้องใช้งาน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถังนํา ผงซักฟอก นํายาล้างห้องนํา ไม้กวาด แปรงถู
พืน และอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับใช้งานในหน่วยงานนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลท์ หินคลุก หิน
เกล็ด ทราย ไม้แปรรูป ปูนซีเมนต์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี นํา
มันเบรค ตลอดจนวัสดุอืนๆ ของเครืองยนต์ทีชํารุด จําเป็นต้องซือมา
เปลียนใหม่

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ ซึงใช้ใน
หน่วยงานนี

วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ กระถาง ปุ๋ย และอุปกรณ์ทีจําเป็นในการปลูกชํา
ต้นไม้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติงานทีจําเป็น เช่น รองเท้ายาง เสือกันฝน หมวก
หรือเสือคลุมของคนงาน เพือป้องกันอันตรายในการปฏิบัติหน้าที

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสวนสาธารณะ
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเป็นค่านําประปา
ในสวนสาธารณะ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
โครงการจัดซือเครืองเล่นสนามสวนเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนามสําหรับติดตังไว้ในสวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ จํานวน 5 ชนิด ประกอบด้วย 1.เครืองเล่นชิงช้าเด็ก 2ทีนัง
จํานวน 1 ชุด  2.ปีนป่ายสไลด์(ผนังเดียว)จํานวน 1 ชุด 3.ปีนป่ายเชือก
ใหญ่ จํานวน 1 ชุด 4.ม้ากระดก 6 ทีนัง จํานวน 1 ชุด 5. สิงโตทะเล
สปริง จํานวน 1 ชุด  ตังตามราคาในตลาดท้องถินเนืองจากเป็นครุภัณฑ์ที
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร
และประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทํา
งานจัดหาเครืองมือเครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้เพียงพอ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 8,815,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,819,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,819,700 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 902,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี       
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,712,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ทีปฏิบัติหน้าทีในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 205,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 5,996,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 271,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างทีมาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ วันหยุดประจําสัปดาห์ ในกรณีทีมีงานเร่งด่วน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 21,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 4,445,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครืองจักร ค่าธรรมเนียมในการ
กําจัดขยะ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตลอดจนค่า
ธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน และอืนๆ ทีจําเป็น
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โครงการคัดแยกขยะและทําปุ๋ยหมัก จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น และนํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง
แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชน โรงเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะ ตลอดจนจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้ครบวงจร
โครงการเพิมพืนทีสีเขียว ลดโลกร้อน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้าง
เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิงแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางส่งเสริมจิตสํานึกแก่ประชาชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างต่างๆ ที
ชํารุด จําเป็นต้องซ่อมแซม เช่น รถบรรทุกขยะ รถดูดสิงปฏิกูล รถ
บรรทุก 6 ล้อ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,280,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าสายไฟ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ถ่ายไฟฉาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไม้กวาด นํายาฆ่าเชือ ผงซักฟอก แปรงล้างรถ ถังขยะ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู สีและอุปกรณ์ในการก่อ
สร้างต่างๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ายางใน ยางนอก แบตเตอรี ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 900,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถบรรทุกขยะ รถดูด
สิงปฏิกูล เครืองยนต์ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 35,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่านํายากําจัดแมลงวัน กากนําตาล ฯลฯ
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถุงมือ รองเท้า และเครืองแต่งกายอืน เพือป้องกันอันตราย
ในการปฏิบัติงาน

งานบําบัดนําเสีย รวม 3,016,500 บาท
งบบุคลากร รวม 536,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 536,500 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 216,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 313,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ทีปฏิบัติหน้าทีในงานบําบัดนําเสีย

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 585,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครืองจักร จ้างเหมาขุดลอกคู
ระบายนําตามโครงการขุดลอกคูระบายนํา ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู สี เหล็ก และอุปกรณ์ใน
การก่อสร้างต่างๆ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ นํายาเคมี และอืนๆ ทีจําเป็น
งบลงทุน รวม 1,895,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,895,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล.หมู่บ้านวัฒนา ซอย 1 จํานวน 1,255,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล.หมู่บ้านวัฒนา ซอย 1โดยก่อ
สร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 316 เมตร ลึก 0.40-0.60 เมตร และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน แนวทางก่อสร้างปรับปรุง ถนน ทางเท้า ท่อระบายนําและสะพาน
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.เริมจากถนนเทศบาล 24 ไปถนนเทศา
รัษฏา ซอย 4

จํานวน 640,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล.เริมจากถนนเทศบาล 24 ไป
ถนนเทศารัษฏา ซอย 4 โดยก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล.ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดชนิดรางตืน คสล.ความยาวไม่น้อย
กว่า 155 เมตร ลึก 0.50 เมตร และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน แนว
ทางก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายนํา และสะพาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 585,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเทศบาลสัญจร จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเทศบาลสัญจรไปตามชุมชน
ต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าเช่าเเครือ
งเสียงและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กร
ต่างๆ
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ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนา
สตรี

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรมเพิมประสิทธิภาพให้กับ
กลุ่มพัฒนาสตรี โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น และนํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําฐานข้อมูลผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําฐานข้อมูลผุ้พิการในเขตเทศบาล โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลผู้พิการ อาหารว่างและเครืองดืมใน
การประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและนํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและ
องค์กรต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ามช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ ค่าอหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนวทาง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ต่อ
ต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็น และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนว
ทางส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดย
อาศัยกลุ่มพลังมวลชนองค์กรต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังคณะกรรมการชุมชน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังคณะกรรมการชุมชนทีครบ
วาระ จํานวน 8 ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการเลือก
ตัง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ
.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แนว
ทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพชุมชน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนต่างๆโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็น และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนว
ทางส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
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งบลงทุน รวม 465,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 323,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 14,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 4 ตัว สําหรับใช้ในการ
ทํากิจกรรมของเทศบาลและชุมชนในโอกาสต่างๆ ตังตามราคาในตลาด
ท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและ
ประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การทํางาน จัดหาเครืองมือเครืองใช้รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้เพียงพอ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซือเครืองขยายเสียงสําหรับงานภาคสนาม จํานวน 9,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเสียงแบบพกพา สําหรับใช้งานภาค
สนาม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิวมีแอมป์ในตัว กําลังขับไม่น้อย
กว่า 600 วัตต์      มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีช่อง
ต่อ USB มีทีปรับไมโครโฟนแต่ละอันแยกกันพร้อมทีปรับ
เสียง จํานวน 1 เครือง ตังตามราคาในตลาดท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์
ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และนํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
บุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุง
ระบบการทํางานจัดหา      เครืองมือเครืองใช้รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้
เพียงพอ

ครุภัณฑ์อืน
โครงการจัดซือเครืองเล่นสนามชุมชนหน้าวัดห้วยยอด จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นชุมชนหน้าวัด
ห้วยยอด 5 ชนิด ประกอบด้วย 1.เครืองเล่นชิงช้าเด็ก 2 ที
นัง จํานวน 1 ชุด              2.ปีนป่ายสไลด์(ผนัง
เดียว) จํานวน 1 ชุด                                           3.ปีนป่ายเชือก
ใหญ่ จํานวน 1 ชุด  4.ม้ากระดก 6 ทีนัง จํานวน 1 ชุด     5.สิงโตทะเล
สปริง จํานวน 1 ชุด   ตังตามราคาในตลาดท้องถิน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์
ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และนํามาจากแผน
พัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน       แนวทาง
ปรับปรุงระบบการทํางาน จัดหาเครืองมือเครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติ
งานให้เพียงพอ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 142,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการก่อสร้างลาน คสล. เวที คสล. พร้อมหลังคา Metal Sheet ข้าง
อาคารอเนกประสงค์ชุมชนถนนแพรก

จํานวน 90,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล.เวที คสล.พร้อมหลังคา Metal Sheet 
ข้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนถนนแพรก ดังนี  
1.ลาน คสล.ขนาดกว้าง 2.70-8.50เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 67 ตารางเมตร
2.เวที คสล.ขนาด 2.00 X 2.70 X 0.75 เมตร
3.หลังคา Metal Sheet  ขนาด 3.00 X 3.70 เมตร นํามา
จาก         แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการทํางานจัดหาเครืองมือเครืองใช้ รวมทังสถานที
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ  
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โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าทีทําการชุมชนตลาดห้วยยอด จํานวน 52,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล.หน้าทีทําการชุมชนตลาด
ห้วยยอด ขนาด
กว้าง 5.00-8.00 เมตร ยาว 12.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่
น้อยกว่า 83 ตารางเมตร นํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและ
ประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน แนวทางปรับปรุงระบบการทํา
งาน จัดหา    เครืองมือเครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้เพียงพอ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,060,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,060,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,060,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการนํานักเรียนไปทําการแข่งขันระดับภาคและ
ระดับประเทศ พร้อมทังเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวเข้าค่ายนักกีฬา และค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับกิจกรรมนีและนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสาม
ปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เพือส่งเสริม
เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง จํานวน 50,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าถ้วย
รางวัล ค่าวัสดุ ค่านําแข็งและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับ
กิจกรรมนี และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ
.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทาง
จัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เพือส่งเสริมเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนนักศึกษาจังหวัดตรัง จํานวน 70,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าเบียเลียง ค่าชุดนักกีฬา ค่าอุปกรณ์และ
วัสดุกีฬา ในการส่งนักกีฬาและกรีฑาของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอด
วิทยา เข้าร่วมแข่งขันในกรีฑาและกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดตรัง และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับกิจกรรมนี และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการเพือส่งเสริม
เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีอําเภอห้วยยอด จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สามัคคีอําเภอห้วยยอด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์
แข่งขันกีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและนํามาจากแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม  แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการเพือส่งเสริม
เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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โครงการแข่งขันฟุตบอลประจําปี จํานวน 250,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลประจําปี โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการจัดการแข่งขันฯ ค่าถ้วยรางวัล ค่า
เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา(ชุดสํารอง)ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้องกับกิจกรรมนี และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ
.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทาง
จัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เพือส่งเสริมเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล
ห้วยยอดวิทยา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่านําแข็งและเครือง
ดืม ค่าวัสดุ ค่าถ้วยรางวัล เหรียญ ค่าเครืองเสียง ค่าวงดุริยางค์และค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวข้องกับกิจกรรมนี และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสาม
ปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม แนวทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เพือส่งเสริม
เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในโอกาสต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาระดับประชาชน และระดับ
เยาวชน นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทีหน่วยงานต่างๆจัดขึนในนาม
ของเทศบาลตําบลห้วยยอด เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอลงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ,การแข่งขันกีฬาไทคัพ การแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ เป็น
ต้น โดยจ่ายเป็นค่าชุดนักกีฬา ค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
เบียเลียง ค่าเช่าทีพักค่าบํารุงสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็น และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ
.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  แนว
ทางจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการเพือส่งเสริมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,080,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,080,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,080,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีงานลอยกระทง จํานวน 300,000 บาท
-รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าตกแต่งเวทีและบริเวณสถานที  ค่า
มหรสพ/ค่าดนตรี ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าเงินรางวัลการประกวดนางนพ
มาศ/ธิดานพมาศ ค่าจัดทํากระทง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุและค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับงานนี และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ
.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน  แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้อง
ถิน ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถินอย่างต่อเนือง   
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โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน จํานวน 300,000 บาท
-รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าตอบแทนรางวัลการประกวดมิสไชนิส การ
แสดงบนเวที, การแสดงต่างๆ เช่น การเชิดสิงโต การจัดพลุพิธีเปิด
งาน การตีกลองโชว์ ดนตรี ละครหุ่น มายากล ฯลฯ ,ค่าไฟฟ้า,ค่าเช่าเครือง
เสียง/เวที ,ค่าวัสดุ/ค่าจ้างในการตกแต่งเวที การประชาสัมพันธ์การจัด
งาน,ค่าของขวัญของรางวัลตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และผู้เกียว
ข้อง ค่าอาหารว่างและเครืองดืมของแขกผู้มีเกียรติทีมาร่วมงาน/พนักงาน
และผู้เกียวข้อง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับงาน
นี และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัด
กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิน ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถินอย่างต่อเนือง
โครงการจัดงานประเพณีลากพระ จํานวน 200,000 บาท
-รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าใช้จ่ายในการจัดและตกแต่งเรือพระ ค่าใช้
จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ/ค่าเครืองไทยธรรม,ค่าจ้าง
การแสดง ค่าดอกไม้วัสดุในการจัดเวที ค่าเช่าเครืองเสียง เวที/อุปกรณ์
ไฟฟ้า ค่าเงินรางวัลเรือพระ ค่าอาหารทีใช้ในการดําเนินงาน ค่าไฟฟ้า,ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ,ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับงานนี และนํามาจาก
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดกิจกรรม
ส่งเสริมงานประเพณี ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถินอย่าง
ต่อเนือง
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
-รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าตกแต่งเวทีและบริเวณสถานที  ตกแต่งพระ
พุทธสิหิงค์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าดอกไม้และธูปเทียน นําอบ ค่า
ปัจจัยถวายพระ ค่าของขวัญผู้สูงอายุ ค่าเช่าเครืองเสียง/เวที ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าต้นไม้และพุ่มดอกไม้ ค่าวัสดุต่างๆ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับงานนี และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้อง
ถิน ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถินอย่างต่อเนือง   
โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
-รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าปัจจัยถวายพระ/ค่าเครืองไทยธรรม  ค่าเช่า
เครืองเสียง/เวที ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งเวที  ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับงานนี และนํา
มาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัด
กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิน ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถินอย่างต่อเนือง
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 160,000 บาท
-รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าตกแต่งเวทีและบริเวณสถานที  ค่าเช่า
เครืองเสียง ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและ
เครืองดืมสําหรับแจกเด็กและเยาวชนทีมาร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุและค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับงานนี และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ
.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้อง
ถิน ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถินอย่างต่อเนือง
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โครงการวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าเทียนพรรษา ค่าดอกไม้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การตกแต่งเทียนพรรษา ค่าจ้างกลองยาว ค่าเครืองไทยธรรม/ปัจจัยถวาย
พระ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับงาน
นี และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้อง
ถิน ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถินอย่างต่อเนือง
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
-รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดแข่งขัน  ค่าพาหนะ ค่าของขวัญกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ค่า
วัสดุ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับงานนี และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้อง
ถิน ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถินอย่างต่อเนือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,299,000 บาท
งบบุคลากร รวม 567,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 567,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 242,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา รวมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 5,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา กรณีเงินค่าจ้างถึง
ขันสูงสุดของอันดับ จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 305,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินค่า
ตอบแทนพิเศษ

งบดําเนินงาน รวม 732,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้าง ในกรณีทีเทศบาลให้ทําอย่างหนึง
อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์
หรือสิงก่อสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือจ้างเหมาเครืองจักรกล และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืนๆ ทีชํารุด ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตักหน้าขุด
หลัง รถบด ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 282,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี นํา
มันเบรค ฯลฯ ซึงใช้ในหน่วยงานนี

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  11:25:58 หน้า : 51/53



วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ ซึงใช้กับรถ
ในหน่วยงานนี

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติงานทีจําเป็น เช่น รองเท้ายาง เสือกัน
ฝน หมวก หรือเสือคลุมของคนงาน เพือป้องกันอันตรายในการปฏิบัติ
หน้าที

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,642,970 บาท
งบกลาง รวม 17,642,970 บาท
งบกลาง รวม 17,642,970 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 394,230 บาท
- เพือจ่ายให้กองทุนประกันสังคมเป็นเบียสมทบประกันสังคมของพนักงาน
จ้างและเจ้าหน้าทีสนับสนุนการสอนโรงเรียน
เทศบาลฯ จํานวน 370,000 .- บาท และเงินจ่ายสมทบจากเงินอุดหนุนทัว
ไป เป็นเงินประกันสังคมของเจ้าหน้าทีสนับสนุนการสอนโรงเรียนเทศบาล
ห้วยยอดวิทยา จํานวน 24,230.- บาท

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายสนับสนุนสมทบการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลห้วยยอด ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,762,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สุงอายุในเขตเทศตําบห้วยยอด ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปและนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนว
ทางการส่งเสริมสังคมสงเคราะห์

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,996,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียความพิการให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตําบล
ห้วยยอด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม แนวทางส่งเสริมสังคมสงเคราะห์

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล        ตําบลห้วยยอด และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ
.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม แนวทางการส่งเสริมสังคมสงเคราะห์

สํารองจ่าย จํานวน 3,400,000 บาท
- เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉิน และจําเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าทีของ
เทศบาล เช่น การเกิดอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ตลอดจนกรณีจําเป็นอืนๆ ที
เทศบาลไม่ได้ตังงบประมาณไว้
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 885,600 บาท
1.ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 81,600.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตัง
จ่ายตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยในอัตราร้อยละ1/6 ของรายรับ
จริง ในปีทีล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน ราย
รับจริงประจําปี 2558 จํานวน 48,911,966.62.- บาท คํานวณตังจ่าย
แล้ว เป็นเงิน 81,519.94.- บาท ปัดเศษเป็น 81,600.- บาท
2.ค่าใช้จ่ายเกียวกับกิจการจราจร จํานวน 600,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองหมายจราจร สี สัญญาณไฟจราจร ตลอดจนค่าตี
เส้นจราจรและอุปกรณ์อืนๆ ในกิจการจราจร โดยตังจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่าปรับ ผู้กระทําผิดกฏหมายจราจร จํานวน 20,000.- บาท และ
เงินรายได้ ประเภทอืนๆจํานวน 580,000.- บาท
3.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
ห้วยยอด จํานวน 204,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
ห้วยยอด โดยตังจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณะทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2559 ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0891.3/ว1110 ลงวันที 3 เมษายน 2550

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าทําศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาล กรณีทีตายระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 957,340 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณราย
จ่าย ประจําปี 2560 ทุกหมวด ยกเว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้
อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2560 ประมาณการ
รายรับไว้ทังสิน 47,867,000.- บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) คํานวณตังจ่าย
ร้อยละ 2 เป็นเงิน 957,340.- บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 145,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญซึงเป็นพนักงาน
เทศบาล จํานวน 7 ราย โดยตังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 12) พ.ศ.2551 ซึงกําหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ และ ช.ค
.บ.อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ.เพืมขึนอีก ในอัตราร้อยละ 4 ของจํานวน
บํานาญ และช.ค.บ.ทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับ

วันทีพิมพ์ : 6/10/2559  11:25:58 หน้า : 53/53




