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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

อ าเภอบา้นแหลม   จังหวัดเพชรบุรี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 98,597,260 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บ
เอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป       รวม 13,253,920 บาท  
   งบบุคลากร        รวม   9,160,320 บาท  
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     รวม   2,946,000 บาท  
 เงินเดือนนายก/รองนายก          จ านวน       756,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ ายเป็น เงิน เดือนนายกเทศมนตรี  จ านวน  1  ต าแหน่ ง  
  เดือนละ 30,000 บาทและรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 ต าแหน่ง 
  (เดือนละ 16,500 บาท)  

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   จ านวน     240,000  บาท  
-  ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี จ านวน 

 1 ต าแหน่ง (เดือนละ 8,000 บาท) และรองนายกเทศมนตรี จ านวน  
 2 ต าแหน่ง (เดือนละ  6,000 บาท) 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จ านวน     240,000  บาท  
-  ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  จ านวน 1 ต าแหน่ง 

 (เดือนละ 8,000  บาท) และรองนายกเทศมนตรี  จ านวน 2  ต าแหน่ ง  
 (เดือนละ 6,000 บาท)      

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
        จ านวน     216,000 บาท  
 -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน 

  1  ต าแหน่ ง  (เดื อนละ  10 ,500  บาท ) และที่ ป รึกษ านายก เทศมนตรี 
  จ านวน 1 ต าแหน่ง (เดือนละ 7,500 บาท)   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน   1,494,000 บาท  
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-  ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 (เดือนละ  16,500  บาท)รองประธานสภาเทศบาล  จ านวน  1  ต าแหน่ ง 
 (เดือนละ  13,500  บาท) และสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  9  ต าแหน่ ง 
 (เดือนละ 10,500 บาท) (เป็นอัตราว่างเนื่องจากการเสียชีวิต 1 ต าแหน่ง)  

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม   6,214,320 บาท  
เงินเดือนพนักงาน      จ านวน    4,489,380 บาท  

-  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภท 
 บริหารท้องถิ่นระดับกลาง(ปลัดเทศบาล) จ านวน 1 อัตรา ประเภทบริหาร 
 ท้องถิ่นระดับต้น จ านวน 1 อัตรา ประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง 
 จ านวน 1 อัตรา ประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับต้น จ านวน 2 อัตรา ประเภท 
 วิชาการ จ านวน 7 อัตรา  และประเภททั่วไป จ านวน 2 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน       157,980 บาท  
-  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลประเภท 

 ทั่วไปจ านวน 1 อัตรา 
-  ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง           

 ของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) จ านวน  
 1 อัตรา ประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา 

เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน       229,200 บาท  
-  ส าหรับจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร 

 ท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) จ านวน 1 อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่น 
 ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา ประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จ านวน 
 1 อัตรา และประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับต้น จ านวน 2 อัตรา 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน       244,320 บาท  
-  ส าหรับจ่ ายเป็ นค่ าจ้ างประจ าและเงินปรับปรุงค่ าจ้ างประจ าของ 

 ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน       985,200 บาท  
-  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

 ของพ นั ก งาน จ้ า งต าม ภ ารกิ จ  จ าน วน  6  อั ต รา  และพ นั ก งาน จ้ า ง 
 ทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง     จ านวน       108,240 บาท  
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  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
  จ านวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา   
    

งบด าเนินงาน        รวม 3,987,600 บาท  
 ค่าตอบแทน       รวม     90,600 บาท  
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         จ านวน      20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน  เงินรางวัล  หรือเงินท าขวัญฝ่าอันตราย 
  เป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล  หรือจ่ายเป็นเงินตอบแทน 
  เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เป็นต้น       

ค่าเบี้ยประชุม       จ านวน       10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล 
  ในกิจการของสภาเทศบาล  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน         5,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็น เงินตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการของ 
  พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอก 
  เวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น   

ค่าเช่าบ้าน       จ านวน       42,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน       13,600 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ 
  ได้รับตามระเบียบฯ       
    
    ค่าใช้สอย       รวม 2,340,000 บาท  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน   1,100,000 บาท 
-  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บ 

 หนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่า 
 เช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่ เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
 โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย  เสียงโทรทัศน์  โรงมหรสพหรือ 
 สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
 ตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง 
 โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ 
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 รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของเทศบาลช่วงกลางคืน (ปรากฏใน 
 แผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560  หน้า 107) และค่าจ้างเหมาดูแลรักษา 
 ความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560   
 หน้า 120) 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน      480,000 บาท  
 -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยจ่าย 

  เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรอง  
  เป็นเงิน 100,000 บาท                                       

-  ส าหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลของเทศบาลหรือ 
 การประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย 
 ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง มหาดไทย  หรือการประชุมร่วม 
 ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันหรือกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งนี้ให้รวมถึง 
 ผู้ เข้ าร่วมประชุม อ่ืนๆ  และเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเข้ าร่ วมประชุม   
 เป็นเงิน 10,000 บาท                         

-  ส าห รับ จ่ าย เป็ นค่ า ใช้ จ่ าย ใน งานรั ฐ พิ ธี วั น เฉลิ มพ ระชนมพรรษ า 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธันวามหาราช) โดยจ่ายเป็นค่าพิธี ทาง 
 ศาสนา  ค่ าประดับตกแต่ งเวที และไฟ ฟ้ าบริ เวณ ลานรัฐ พิ ธีและถนน 
 สายส าคัญ  ค่าเช่าเต็นท์ส าหรับผู้ร่วมพิธี ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าพลุ  
 เป็ น ต้ น  เป็ น เงิน  20 0 ,0 00  บ าท  (ป ราก ฏ ใน แ ผ น พั ฒ น าส าม ปี ฯ   
 พ.ศ.2560 หน้า 101)        

-  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
 พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหามหาราชินี) โดยจ่ายเป็นค่าพิธีทาง 
 ศาสนา  ค่ าประดับตกแต่ งเวที และไฟฟ้าบริ เวณ ลานรัฐ พิธี  และถนน 
 สายส าคัญ  ค่าเช่าเต็นท์ส าหรับผู้ร่วมพิธี  ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าพลุ  
 เป็ น ต้ น  เป็ น เงิ น  1 7 0 ,000  บ าท  (ป ราก ฏ ใน แ ผ น พั ฒ น าส าม ปี ฯ   
 พ.ศ.2560 หน้า 101) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
        จ านวน    250,000 บาท 
 -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 

  ราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ 
  จอดรถ ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ 
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  สนามบิน ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน  ค่าของรางวัลหรือเงิน 
  รางวัล ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ค่าชดใช้ 
  ค่าเสียหายหรือ  ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 

 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร     จ านวน    10,000 บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
  การปฏิบัติงานของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการ 
  ฝึกอบรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ  
  พ.ศ. 2560 หน้า 112) 

 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล  จ านวน   300,000 บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ 
  ปฏิบัติงานของเทศบาลและเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการบริหาร 
  การพัฒนาของ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา 
  เทศบาล พนักงาน เทศบาลลูกจ้าง ประจ าและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบล 
  บ้านแหลม  โดยจ่ายเป็น ค่า วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเช่าที่พัก  
  ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
  พ.ศ.2560 หน้า 109 - 110) 
 
 
 

 โครงการวันเทศบาล      จ านวน     20,000 บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล (วันที่  24 เมษายน ของ 
  ทุกปี ) โดยจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายพิธี 
  ทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดงาน (ปรากฏในแผนพัฒนา 
  สามปีฯ พ.ศ.2560 หน้า 127) 

 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติของจังหวัดและอ าเภอ จ านวน    30,000 บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
  โดยเฉพาะ สถาบันพระมหากษัตริย์ และจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ 
  ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
  ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าดอกไม้ พานพุ่ม ค่าเครื่องราช- 
  สักการะต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าบอร์ดนิทรรศการ และค่าใช้จ่าย 
  อ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องในกิจกรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560 หน้า 102) 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน   150,000 บาท 
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  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถ 
  ใช้งานได้ ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่ 
  เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก 

   ค่าวัสดุ        รวม  482,000 บาท 

 วัสดุส านักงาน       จ านวน    180,000 บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในส านักงานที่มี 
  ลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน 
  การซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ 
  ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง   
  เป็นต้น 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน     10,000 บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ 
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน 
  การซ่อมแซม  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ 
  ต้องช าระพร้อมกับค่า วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  
  เป็นต้น 
 
 
 

 วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน     40,000 บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือน 
  ที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน 
  การซ่อมแซมบ ารุงรักษา ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ 
  ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

 วัสดุก่อสร้าง       จ านวน     10,000 บาท 
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  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้าง 
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน 
  การซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที ่
  ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน     50,000 บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง  
  และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ  
  มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
  อันสั้ น  รวมถึ งรายจ่ าย เพ่ื อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อ เติมหรือปรับปรุง 
  วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  
  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน     72,000 บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น 
  ส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ ากลั่นส าหรับ 
  ใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีเป็นต้น 

 วัสดุการเกษตร       จ านวน     20,000 บาท  
  -   ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร 
  ที่ มี ลั กษณ ะโดยสภาพไม่ คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การใช้ งาน 
  ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง 
  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา 
  สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  และรายจ่ ายที่ ต้ อ งช า ระพ ร้ อมกั บ ค่ าวั ส ดุ  เช่ น  ค่ าขน ส่ ง  ค่ าภ าษี   
  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 
 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน     10,000 บาท  
  -   ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณา 
  และเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
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  ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง 
  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา 
  สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
  แล ะราย จ่ า ย ที่ ต้ อ งช า ระพ ร้ อ ม กั บ ค่ า วั ส ดุ  เช่ น  ค่ า ขน ส่ ง  ค่ าภ าษี  
  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น   

 วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน     90,000 บาท  
  -   ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
  ที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
  ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง 
  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา 
  สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  แล ะราย จ่ า ย ที่ ต้ อ งช า ระพ ร้ อ ม กั บ ค่ า วั ส ดุ  เช่ น  ค่ า ขน ส่ ง  ค่ าภ าษี   
  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
 
 

   ค่าสาธารณูปโภค       รวม 1,075,000 บาท  
 ค่าไฟฟ้า       จ านวน     795,000 บาท  
  -   ส าหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน  ค่าไฟฟ้าหอกระจายข่าวชุมชน 
  และค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ 

 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล     จ านวน     100,000 บาท  
  -   ส าหรับจ่ายเป็นค่าประปาในส านักงาน        

 ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน      50,000 บาท  
  -   ส าหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่าย 
  เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย เป็นต้น  

 ค่าบริการไปรษณีย์      จ านวน      50,000 บาท  
  -   ส าหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ 
  ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
  แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)  
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 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน      80,000 บาท  
  -   ส าหรับจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร 
  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถึง 
  อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ 
  ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ 
  ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ     

 
 
งบลงทุน        รวม   30,000 บาท  
   ค่าครุภัณฑ์        รวม   30,000 บาท  

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน    30,000 บาท  
  -   ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ 
  ขนาดใหญ ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  
        

งบรายจ่ายอื่น        รวม    25,000 บาท  
   รายจ่ายอื่น        รวม    25,000 บาท  
 รายจ่ายอ่ืน       จ านวน     25,000 บาท  
  -   ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการ 
  ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ห รื อ จ้ า งที่ ป รึ ก ษ า เ พ่ื อ 
  ศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ  ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือ 
  ปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
 

งบเงินอุดหนุน        รวม    51,000 บาท  
   เงินอุดหนุน        รวม    51,000 บาท 
 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน     18,000 บาท  
 1.  โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ประสานงานองค์กรปกครอง - 
   ส่วนท้องถิ่น และศูนย์ประสานแผน พัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ       
  -   ส าหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดบริการศูนย์ข้อมูล 
  ข่าวสาร ให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลม (ปรากฏในแผนพัฒนา 
  สามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 107) 
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ      จ านวน     33,000 บาท  
 1.  โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จ านวน  9,000  บาท      
  -   ส าหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  ให้แก่ 
  ที่ ท าการปกครองอ า เภอบ้ านแหลม (ปรากฏ ในแผน พัฒ นา สามปี ฯ  
  พ.ศ. 2560 หน้า 59)  
 
 
 

 2.  โครงการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับหมู่บ้าน จ านวน17,000  บาท    
  -   ส าหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดินให้แก่ 
  ที่ ท าการปกครองอ า เภอบ้ านแหลม  (ปรากฏ ในแผน พัฒ นาสามปี ฯ  
  พ.ศ. 2560 หน้า 71)  

 3.  โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จ านวน  7,000  บาท 
  -   ส าหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ  ให้แก่  
  ที่ ท าการปกครองอ า เภอบ้ านแหลม (ปรากฏ ในแผน พัฒ นาสามปี ฯ  
  พ.ศ. 2560 หน้า 71)       
    
 

งานบริหารงานคลัง       รวม 4,301,260 บาท  
   งบบุคลากร        รวม   3,536,460 บาท  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม   3,536,460 บาท  
 เงินเดือนพนักงาน      จ านวน     2,783,640 บาท  
  -   ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
  ประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา ประเภทอ านวยการ 
  ท้องถิ่นระดับต้น  จ านวน 2 อัตราประเภทวิชาการ จ านวน  3  อัตราและ 
  ประเภททั่วไป จ านวน 3 อัตรา  

 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน     จ านวน    73,980 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลประเภท 
  ทั่วไปจ านวน 1  อัตรา        

  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง 
  ของพนักงานเทศบาลประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา  
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 เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน    103,200 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอ านวยการ 
  ท้องถิ่น ระดับกลาง จ านวน  1  อัตรา และประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
  ระดับต้น จ านวน 2 อัตรา  

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน    505,920 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  ของพ นั ก งาน จ้ า งต าม ภ ารกิ จ  จ าน วน  3  อั ต ร า  แ ละพ นั ก งาน จ้ า ง 
  ทั่วไป จ านวน  1 อัตรา     

 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง     จ านวน     69,720 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  จ านวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา    
 
 

งบด าเนินงาน        รวม 764,800 บาท  

   ค่าตอบแทน        รวม 134,800 บาท  
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
         จ านวน    20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน  เงินรางวัล  หรือเงินท าขวัญฝ่าอันตราย 
  เป็ นครั้ งคราว  ให้ แก่ผู้ ที่ ปฏิบั ติ งาน ให้ เทศบาล  จ่ าย เป็ นค่ าตอบแทน 
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน    10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน 
  เทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณี 
  มีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราว ตามความจ าเป็น 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน    104,800 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ 
  ได้รับตามระเบียบฯ   

 
   ค่าใช้สอย        รวม  350,000 บาท  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน   250,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ 
  หนั งสื อหรือ เข้ าปกหนั งสื อ  ค่ าซักฟอก  ค่ าก าจั ดสิ่ งปฏิ กู ล  ค่ าระวาง 
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  รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็น รายจ่ายเกี่ยวกับ 
  การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์   
  โรงมหรสพหรือ  สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย 
  ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง 
  ประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้นและจ่าย 
  เป็นค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลและจัดท าแผนที่ภาษีและ 
  ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560  
  หน้า 130)  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    
 ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
         จ านวน    50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
  น อก ราชอ าณ าจั ก ร  เช่ น  ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง เดิ น ท าง  ค่ าพ าห น ะ  ค่ า เช่ า   
  ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 
  ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือ 
  เงิน รางวั ล   ค่ าพวงมาลั ย  ช่ อดอกไม้ กระเช้ าดอกไม้ และพวงมาลา   
  ค่าชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น  
  

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน    50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถ 
  ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็น 
  การจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก  
 

   ค่าวัสดุ        รวม 250,000 บาท  
 วัสดุส านักงาน       จ านวน    90,000 บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในส านักงาน 
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี อายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน 
  การซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ 
  ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
  เป็นต้น   

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน    20,000 บาท  
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  -  ส าหรับจ่ ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ ได้มาซึ่ งสิ่ งของที่ ใช้กับยานพาหนะ  
  และขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ 
  ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
  ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 
  วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ 
  สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  
  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น   

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน    40,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้เป็น 
  ส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ ากลั่นส าหรับ 
  ใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้อง 
  ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น     

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน    20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณา 
  และเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
  ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง 
  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา 
  สิ่ งของที่ ใช้ ในการซ่ อมแซม  บ ารุ งรักษาทรัพย์ สิ น ให้ ส ามารถใช้ งาน 
  ได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น    
 
 
   

 วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน    80,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้ 
  งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง 
  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา 
  สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
  และรายจ่ ายที่ ต้ อ งช า ระพ ร้ อมกั บ ค่ าวั ส ดุ  เช่ น  ค่ าขน ส่ ง  ค่ าภ าษี   
  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
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   ค่าสาธารณูปโภค       รวม   30,000 บาท  
 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน    30,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร  
  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง 
  อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า ช่องสัญญาณ 
  ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ 
  ดังกล่าวและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานเทศกิจ        รวม  270,120 บาท  
งบบุคลากร        รวม  258,120 บาท  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม  258,120 บาท  
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 เงินเดือนพนักงาน      จ านวน   258,120 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
  ประเภทวิชาการ จ านวน 1 อัตรา         

   
งบด าเนินงาน        รวม   12,000 บาท  
   ค่าใช้สอย        รวม     6,000 บาท  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน      3,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  
  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง 
  รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ 
  การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์   
  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย 
  ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง 
  ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 3,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 
  ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ 
  จอดรถ ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้ 
  สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน  ค่าของรางวัล หรือเงิน 
  รางวัล ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ค่าชดใช้ 
  ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น     
      

ค่าวัสดุ         รวม   6,000 บาท  
 วัสดุส านักงาน       จ านวน    3,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในส านักงาน   
  ที่ มี ลั กษณ ะโดยสภาพไม่ คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การใช้ งาน 
  ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง 
  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา 
  สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  และรายจ่ ายที่ ต้ อ งช าระพ ร้อมกั บ ค่ า วั ส ดุ  เช่ น  ค่ าขน ส่ ง  ค่ าภ าษี    
  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
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 วัสดุก่อสร้าง       จ านวน    3,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้าง  
  ที่ มี ลั กษณ ะโดยสภาพไม่ คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การใช้ งาน 
  ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง 
  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา 
  สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
  และรายจ่ ายที่ ต้ อ งช า ระพ ร้ อมกั บ ค่ าวั ส ดุ  เช่ น  ค่ าขน ส่ ง  ค่ าภ าษี   
  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
   

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม 2,967,280 บาท  
   งบบุคลากร        รวม   2,223,780 บาท  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม   2,223,780 บาท 
 เงินเดือนพนักงาน      จ านวน       507,120 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
  ประเภททั่วไป จ านวน 2 อัตรา       

 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน     477,240 บาท  
  -  ส าหรับจ่ ายเป็ นค่ าจ้ างประจ าและเงินปรับปรุงค่ าจ้ างประจ าของ 
  ลูกจ้างประจ า จ านวน  2 อัตรา       

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน    1,113,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ 
  พนั ก งาน จ้ างตามภ ารกิ จ  จ าน วน  1  อั ต รา  และพนั ก งานจ้ างทั่ ว ไป 
  จ านวน 9 อัตรา    

 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน      126,420 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  จ านวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 9 อัตรา   
     

งบด าเนินงาน        รวม 723,500 บาท  
   ค่าตอบแทน        รวม   36,500 บาท  
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
         จ านวน     5,000 บาท  
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  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน  เงินรางวัล หรือเงินท าขวัญ  ฝ่าอันตราย 
  เป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล  เป็นต้น    

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน     5,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน 
  เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา 
  ราชการในกรณี  มีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น    

 ค่าเช่าบ้าน       จ านวน     22,500 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ   

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      4,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ 
  ได้รับตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย        รวม 175,000 บาท  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน     5,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ 
  หนั งสื อหรือ เข้ าปกหนั งสื อ  ค่ าซักฟอก  ค่ าก าจั ดสิ่ งปฏิ กู ล  ค่ าระวาง 
  รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่ เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ 
  การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง  โทรทัศน์   
  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย 
  ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง 
  ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น   

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   จ านวน  60,000    บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ               
  นอกราชอาณ าจั ก ร   เช่ น   ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง เดิ น ท าง  ค่ าพ าหน ะ  ค่ า เช่ า 
  ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 
  ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือ 
  เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ 
  ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น   

 โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ า  
 ภัยจากมิจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน    จ านวน     20,000 บาท  
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  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ  
  เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ า ภัยจากมิจฉาชีพ และการเฝ้าระวัง 
  ป้องกัน โดยจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสารข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน 
  ค่าติดตั้ งอุปกรณ์ป้องกันภัย  เช่น  ถังดับเพลิง ห่วงยาง เป็นต้น  (ปรากฏ 
  ในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 70) 

 โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ   
         จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 
  เบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ประกอบการฝึกซ้อม 
  แผน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เป็นต้น  (ปรากฏในแผนพัฒนา 
  สามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 75)    
 
 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     จ านวน  20,000   บาท  
  - ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย 
  ฝ่ ายพล เรื อน  (อปพร.) ของเทศบาลต าบลบ้ านแหลม  โดยจ่ าย เป็ น 
  ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
  อุปกรณ์ ประกอบการฝึกทบทวน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 75)     

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถ 
  ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่ 
  เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก  
  

   ค่าวัสดุ        รวม  512,000 บาท  

 วัสดุส านักงาน       จ านวน     15,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไป ในส านักงาน 
  ที่ มี ลั กษณ ะโดยสภาพไม่ คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การใช้ งาน 
  ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง 
  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา 
  สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
  และรายจ่ ายที่ ต้ อ งช าระพ ร้อมกั บ ค่ าวั ส ดุ  เช่ น   ค่ าขน ส่ ง  ค่ าภ าษี   
  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น   
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 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ 
  ที่ มี ลั กษณ ะโดยสภาพไม่ คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การใช้ งาน 
  ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง 
  รายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา 
  สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
  และรายจ่ ายที่ ต้ อ งช า ระพ ร้ อมกั บ ค่ าวั ส ดุ  เช่ น  ค่ าขน ส่ ง  ค่ าภ าษี   
  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน      4,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือน 
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ 
  ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 
  ที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  
  เป็นต้น 
 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน     50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง 
  และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ 
  มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
  อันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย 
  เพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ 
  ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า 
  ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น   

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน    250,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ 
  ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ ากลั่นส าหรับใช้กับแบตเตอรี่  
  ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น   
  ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น          

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน      3,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณา 
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  และเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
  ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย 
  เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ 
  ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 
  ที่ต้องช าระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น    

 วัสดุเครื่องแต่งกาย      จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะ 
  โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป 
  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  
  ค่าภาษ ีเป็นต้น    

 วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน     30,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  และท่ีเกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
  ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  
  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  
  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท     
          
 
 
 วัสดุเครื่องดับเพลิง      จ านวน    100,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดับเพลิง  
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ 
  ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 
  ที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น   

 วัสดุอื่น        จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆ  
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
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  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ 
  ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 
  ที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น   

 
งบลงทุน        รวม   20,000 บาท  
   ค่าครุภัณฑ์        รวม   20,000 บาท  
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน    20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่     
  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง      

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    รวม 1,872,740 บาท  
   งบบุคลากร        รวม   1,522,740 บาท  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม   1,522,740 บาท  
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 เงินเดือนพนักงาน      จ านวน       954,120 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
  ประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา อ านวยการท้องถิ่น 
  ระดับต้น จ านวน 1 อัตราและประเภททั่วไป จ านวน 1 อัตรา      

 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน     จ านวน     67,200 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง 
  ของพนักงานเทศบาลประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา    

 เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน     85,200 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท 
  อ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา และประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
  ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา          

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน    364,320 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา   

 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน     51,900 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
  จ านวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  1 อัตรา 
 

งบด าเนินงาน        รวม 340,000 บาท  
   ค่าตอบแทน        รวม   10,000 บาท  
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
         จ านวน      5,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  
  ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น    

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน      5,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
  และพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน 
  เป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น        
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   ค่าใช้สอย        รวม  110,000 บาท  

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน    30,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ 
  หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก  
  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา 
  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง 
  เครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   จ านวน  50,000   บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 
  ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  
  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
   ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย 
  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  
  เป็นต้น 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     30,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน 
  ได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา 
  เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก       
 

   ค่าวัสดุ        รวม 220,000 บาท  

 วัสดุส านักงาน       จ านวน    50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ ใช้งานทั่วไปในส านักงาน 
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ 
  ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 
  ที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน      5,000 บาท  



ห น้ า  | 100 

 

  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่ม ี
  ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน   
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 
  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน     40,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและ 
  เครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ 
  ใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา 
  สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและ 
  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
   เป็นต้น   

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน     80,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น 
  ส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ ากลั่นส าหรับใช้ 
  กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีเป็นต้น  

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน       5,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณา 
  และเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
  ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง 
  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของ 
  ที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 
  ที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

 วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน     40,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และ            
  ที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน       
  ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่าย
  เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ 
  ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ 
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  ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ ง  
  เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ 
  ต่อชุดไม่เกิน  20,000 บาท      
     

งบลงทุน        รวม   10,000 บาท  
   ค่าครุภัณฑ์        รวม   10,000 บาท  
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน     10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่     
  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง   
 
 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    รวม 21,746,550 บาท  
งบบุคลากร        รวม    9,043,560 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม    9,043,560 บาท  
 เงินเดือนพนักงาน      จ านวน      6,121,740 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการ  
  จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได ้เป็นเงิน 355,320 บาท      

  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ต าแหน่ง 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่งครู จ านวน 18 อัตรา  (แยกเป็น   
  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม จ านวน 9 อัตรา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  
  6 อัตรา)  ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์) จ านวน 3 อัตรา  
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 5,766,420 บาท    

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน    336,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินวิทยฐานะของ 
  พนักงานครูเทศบาล คศ.3 จ านวน 5 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน  
  336,000 บาท         

 เงินวิทยฐานะ       จ านวน    378,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลต าแหน่งผู้อ านวยการ 
  สถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน 1 อัตรา และต าแหน่งครูที่มี 
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  จ านวน  6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
  เป็นเงิน 378,000 บาท        
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 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน   2,207,820 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 12 อัตรา (แยกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจที่ 
  ปฏิบัติ งานที่ กองการศึกษา  จ านวน  2  อัตราและพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ที่ปฏิบัติ งาน  ณ  ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  10 อัตรา) และพนักงานจ้าง 
  ทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 599,820 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน 
  อุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,608,000 บาท     
 

งบด าเนินงาน        รวม  8,072,990 บาท  
   ค่าตอบแทน        รวม    156,400 บาท  
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
         จ านวน      10,000  บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  
  ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นต้น 
 
    

 ค่าเช่าบ้าน       จ านวน      78,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงิน 78,000 บาท       

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      68,400 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิ 
  ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงิน 68,400 บาท    
       

ค่าใช้สอย        รวม 4,932,190 บาท  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน   1,100,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ 
  หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุกค่าเช่า 
  ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ 
  เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
  ค่าธรรมเนียม ต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง 
  เครื่องรับสัญญาณต่างๆ  และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 
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  ในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์ (ปรากฏใน 
  แผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 40)       

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   จ านวน  20,000   บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 
  ราชอาณาจักรเช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  
  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย 
  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม 
  ทดแทน เป็นต้น  

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน   3,273,190 บาท  
 ส าหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้แก่สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้    

    1.  สนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 1,775,700 บาท 
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6  
    ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ดังนี้       
  โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม   เป็นเงิน 536,000 บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม  เป็นเงิน 102,900 บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงค์  เป็นเงิน 49,000 บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม  เป็นเงิน 504,700 บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน  เป็นเงิน 352,800 บาท                                
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง  เป็นเงิน 230,300 บาท                       
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นเงิน 1,775,700 บาท   

    2.  สนับสนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 276,600 บาท        
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาให้แก่  
    สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามรายการดังต่อไปนี้ 
  2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม 
       เป็นเงิน 20,000 บาท 

  2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม         
       เป็นเงิน 9,600 บาท 

  2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม  
       เป็นเงิน 100,000 บาท 
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  2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม     
       เป็นเงิน 50,000 บาท  

  2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูขอ งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลโรงเรียน เทศบาล 
        วัดลักษณาราม เป็นเงิน 30,000 บาท 

  2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล  
       เป็นเงิน 42,000 บาท แยกเป็น 
                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม  เป็นเงิน 4,000 บาท 
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงค์   เป็นเงิน 2,000 บาท 
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม  เป็นเงิน 14,000 บาท                    
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน      เป็นเงิน 16,000 บาท 
                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง  เป็นเงิน 6,000 บาท"     

  2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม  
       เป็นเงิน  21,000 บาท       
  2.8 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน โดยจัดสรรส าหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
       ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี จัดสรรให้โรงเรียน 
       เทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
       เป็นเงิน 276,600 บาท  
    3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
       ขั้นพ้ืนฐาน  เป็นเงิน 960,890 บาท       
  - ส าหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    แยกเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  3.1 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว เป็นเงิน 678,500 บาท แยกเป็น 
    - โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 248,400 บาท 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม เป็นเงิน 35,700 บาท      
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงค์ เป็นเงิน 17,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 175,100 บาท 
 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน เป็นเงิน 122,400 บาท   
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน 79,900 บาท 

  3.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 51,500 บาท 

  3.3 ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 75,370 บาท 
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  3.4 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 46,370 บาท    

  3.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 46,380 บาท 

  3.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 62,770บาท 
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 960,890 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ     
  พ.ศ. 2560 หน้า 40)   

    4. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เป็นเงิน 260,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา 
       สามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 41)  
    -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     แยกเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้      
  4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
        ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เป็นเงิน 90,000 บาท  
     -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูและนักเรียน โรงเรียน 
     เทศบาลวัดลักษณาราม ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
     เทศบาล ที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมการแข่งขัน 
     ทางวิชาการต่างๆ เป็นต้น โดยจัดสรรแยกเป็น     
  - โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 45,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม เป็นเงิน 5,000 บาท 
            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงค์ เป็นเงิน 5,000 บาท 
            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 15,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน เป็นเงิน 10,000 บาท 
            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน 10,000 บาท 

  4.2 ค่าวัสดุส านักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท 
    - ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในส านักงาน  ที่ม ี
  ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 
  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 โดยจัดสรรแยกเป็น 
   - โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม  เป็นเงิน 15,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม  เป็นเงิน 3,000 บาท 
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  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงค์ เป็นเงิน 3,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 3,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน เป็นเงิน 3,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน 3,000 บาท 

  4.3 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงิน 15,000  บาท 
   - ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มี 
  ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง 
  ห มด ไป ห รื อ เป ลี่ ย น สภ าพ ไป ใน ระยะ เวล า อัน สั้ น รวมถึ งร ายจ่ าย เพ่ื อ 
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
 โดยจัดสรรแยกเป็น      
  - โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 10,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม เป็นเงิน 1,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงค์ เป็นเงิน 1,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 1,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน เป็นเงิน 1,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน 1,000 บาท     

   4.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 15,000  บาท 
  - ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือน  ที่ม ี
  ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
 โดยจัดสรรแยกเป็น 
  - โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 10,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม เป็นเงิน 1,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงค์ เป็นเงิน 1,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 1,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน เป็นเงิน 1,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน 1,000 บาท 

  4.5 ค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 10,000 บาท 
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   - ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้าง  ที่ม ี
  ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง 
  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม 
 
  บ ารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม 
  กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจัดสรรให้ 
  โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 10,000 บาท 

  4.6 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน  10,000  บาท 
    - ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์  
  ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
  ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง 
  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของ 
  ที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 
  ที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  
  เป็นต้น โดยจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 10,000 บาท  

  4.7 ค่าวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 10,000  บาท 
     - ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร  ที่ม ี
  ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง 
  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม 
  บ ารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม 
  กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจัดสรรให้ 
  โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 10,000 บาท 

  4.8 ค่าวัสดุกีฬา เป็นเงิน 10,000 บาท 
  - ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับการกีฬา  ที่มีลักษณะ 
  โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
  ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ ต้องช าระพร้อมกับ 
  ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยจัดสรรให้ 
  โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 10,000 บาท    
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  4.9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 20,000 บาท 
     - ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
  ที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
  ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย 
  เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ 
  ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ 
  ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ ง 
  เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ 
  ต่อชุดไม่ เกิน  20,000 บาท โดยจัดสรรให้ โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม  
  เป็นเงิน 20,000 บาท 

  4.10 ค่าวัสดุการศึกษา  เป็นเงิน 20,000 บาท 
       - ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในการจัดการศึกษา ที่มีลักษณะ 
  โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา  
  ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ ต้องช าระพร้อมกับ 
  ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น โดยจัดสรรให้ 
  โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 20,000 บาท    

  4.11 ค่าวัสดุดนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท 
       - ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดนตรีที่ 
  มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่ าประกันภัย  ค่าติดตั้ ง เป็นต้น   
  โดยจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 10,000 บาท 

  4.12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  เป็นเงิน 20,000 บาท                                 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน 
  ได้ตามปกติทั้ งที่ เป็นการจ้างเหมาทั้ งค่าสิ่ งของและค่าแรงงาน  และที่ เป็น 
  การจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก โดยจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 
  วัดลักษณาราม เป็นเงิน 20,000 บาท  

 โครงการ To be Number One     จ านวน    150,000 บาท  
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  - ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน  To Be Number One 
   และส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับจังหวัด  ระดับภาค 
  ระดับประเทศ ร่วมกันแกนน าเครือข่าย To Be Number One อ่ืนๆ โดยจ่ายเป็น  
  ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าการแสดง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ  
  พ.ศ. 2560 หน้า 41)   

 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาดหรือเนตรนารีระดับประถมศึกษา (ป.6)   
         จ านวน      10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพักแรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 
  อุป กรณ์  ค่ า เช่ ารถและค่ า ใช้ จ่ าย อ่ื นๆ  (ป รากฏ ใน แผน พั ฒ นาส ามปี ฯ  
  พ.ศ. 2560 หน้า 42)         

 โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ   จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการ 
  เดินทางไปร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  ระดับเขต ระดับภาค และ 
  ระดับประเทศ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 42)  
     

 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน    111,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าสนับสนุน 
  การแสดง ค่าป้ายโครงการ ป้ายฐานกิจกรรม ค่าวัสดุ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา 
  สามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 43)        

 โครงการจัดอบรมพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  จ านวน   31,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย และค่า 
  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 43)  

 โครงการนิทานหรรษา      จ านวน       8,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย และค่า 
  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 44)  

 โครงการนิเทศการศึกษา      จ านวน     10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าจัดท าเอกสารประกอบการนิเทศ และค่าใช้จ่าย 
  อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 44)   

 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  จ านวน      10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาในโรงเรียน ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดท า 
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  ข้อมูลการประกันคุณภาพ เอกสารรายงานผลการประกันคุณภาพของโรงเรียน 
  ในภาพรวมของเทศบาล  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ  
  พ.ศ. 2560 หน้า 45)    

 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   จ านวน      10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ แบบทดสอบ ที่จะใช้เป็น เอกสารในการประเมิน 
  คุณภาพการจัดการศึกษา และการจัดท าเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์การ 
  ประเมินคุณภาพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการด าเนินงาน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ 
  พ.ศ. 2560 หน้า 45)   

 โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก (EQ, IQ, MQ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  10,000    บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการประเมินและค่าจัดท าเอกสาร 
  ในการประเมินฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 46)   

 โครงการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน   5,000    บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารในการฝึกอบรม 
  ค่าวิทยากร และค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ  
  พ.ศ.2560 หน้า 46)   
 
 
 
 
 โครงการพัฒนาประสิทธิผลระบบประกันคุณภาพภายในและแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 สังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม     จ านวน     47,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าของสมนาคุณ 
  และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 47)  

 โครงการวิทยาศาสตร์คุณหนู     จ านวน     10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ 
  เด็กเล็กค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ  
  พ.ศ. 2560 หน้า 47)   

 โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  จ านวน    20,000  บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
  ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 48)     

 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน     10,000 บาท  
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  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกเยื่ยมบ้านเด็ก  และค่าจัดท าเอกสาร 
  ประกอบรายงานสรุปผลการเยี่ ยมบ้ าน  (ปรากฏ ในแผนพัฒ นาสามปี ฯ  
  พ.ศ. 2560 หน้า 48)   

 โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็ก    จ านวน     27,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้       
  ในโครงการ และค่าสมนาคุณวิทยากรฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ  
  พ.ศ. 2560 หน้า 49)   

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน 
  ได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  และที่เป็นการ 
  จ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก      

 
ค่าวัสดุ         รวม 2,894,400 บาท  
    วัสดุส านักงาน       จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ ใช้งานทั่วไปในส านักงาน 
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
 
 
 
 

 ค่าอาหารเสริม (นม)      จ านวน   2,849,400 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1- 
  ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลโรงเรียนวัดต้นสน 
  โรงเรียนวัดในกลางและโรงเรียนบ้านแหลม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 
  2,849,400 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 49)    

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน     5,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและ 
  เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
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  ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย 
  เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ 
  ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 
  ที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

 วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
  ที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
  ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง 
  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของ 
  ที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 
  ที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  
  เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ 
  ต่อชุดไม่เกิน  20,000 บาท       

 
ค่าสาธารณูปโภค       รวม    90,000 บาท  
 ค่าไฟฟ้า       จ านวน     60,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม     

 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล     จ านวน      25,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม     

 ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน        5,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ 
  ได้ ใช้บริการดั งกล่ าวและค่ าใช้จ่ ายที่ เกิดขึ้น เกี่ ยวกับการใช้บริการ  เช่น   
  ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย เป็นต้น   
 

งบลงทุน        รวม   230,000 บาท  
   ค่าครุภัณฑ์        รวม     30,000 บาท  
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน      30,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่     
  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม    200,000 บาท  
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน    200,000 บาท  
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  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร 
  ประกอบของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  เป็นเงิน 200,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 124)   

 
งบเงินอุดหนุน        รวม 4,400,000 บาท  
   เงินอุดหนุน        รวม 4,400,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ      จ านวน   4,400,000 บาท  
 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 เป็นเงิน  4,400,000  บาท 
  - ส าหรับจ่ายเป็น เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ เด็กเล็ก 
  เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐานในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
  1.  เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดต้นสน เป็นเงิน 1,360,000 บาท 
  2.  เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในกลาง เป็นเงิน 804,000 บาท 
  3.  เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 2,236,000 บาท 
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 4,400,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา 
  สามปีฯพ.ศ. 2560 หน้า 50)      
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แผนงานสาธารณสุข 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     รวม 2,643,480 บาท  
   งบบุคลากร        รวม 1,940,280 บาท  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม  1,940,280 บาท 
 เงินเดือนพนักงาน      จ านวน  1,181,160 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภท 
  อ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา ประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 
  จ านวน 1 อัตรา และประเภททั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน     67,200 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง 
  ของพนักงานเทศบาลประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา  

 เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน     85,200 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอ านวยการ 
  ท้องถิ่นระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา และประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 
  จ านวน 1 อัตรา      

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน    520,680 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4  อัตรา       

 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง     จ านวน      86,040 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  จ านวน 4 อัตรา   
        

งบด าเนินงาน        รวม  683,200 บาท  
   ค่าตอบแทน        รวม    12,200 บาท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
         จ านวน      5,000 บาท  
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  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว 
  ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น      

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน      3,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน 
  เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  ในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น  
 
 
  
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      4,200 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ       
  ตามระเบียบฯ  

 
ค่าใช้สอย        รวม  520,000  บาท  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ ายเป็นค่ าใช้ จ่ าย เพ่ือให้ ได้มาซึ่ งบริการ  เช่น  ค่ าถ่ าย เอกสาร 
  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง 
  รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการ 
  จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ 
  สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตาม 
  ค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น      

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน    20,000   บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 
  ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ 
  ณ  ท่ า อ า ก าศ ย าน  ค่ า ผ่ า น ท า งด่ ว น พิ เศ ษ  ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ใน ก า ร ใช้ 
  สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล  หรือเงินรางวัล 
  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ 
  ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น     

 โครงการควบคุมพาหะน าเชื้อก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน  จ านวน     50,000 บาท  
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  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง   
  ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ค่าวิทยากรในการจัดอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 56)  

 โครงการฝึกอบรมและจัดบริการด้านสาธารณสุข  จ านวน    150,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาคประชาชนเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ 
  ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าจัดนิทรรศการ 
  ด้านปัจจัยพ้ืนฐานชีวิต ค่าจัดท าเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
  เครื่องดื่ม  ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าเช่าที่ พัก ค่าเช่ารถ  ค่าป้ าย 
  ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ  
  พ.ศ. 2560 หน้า 55)  
 
 
 
 
 
  
 โครงการรักษ์บ้านแหลมรักสิ่งแวดล้อม    จ านวน      50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมภาคประชาชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการ 
  แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
  เครื่องดื่ม  ค่าเอกสารประกอยการฝึกกอบรม  ค่าเช่าที่ พัก ค่าเช่ารถ ค่าป้าย 
  ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
  ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง(ปรากฏใน 
  แผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 87)  

 โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี   จ านวน    150,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี 
  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี ค่าจัด 
  นิทรรศการค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย 
  อ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 88)    

 โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่   จ านวน      50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสวยงามกิจกรรมพัฒนา 
  ความสะอาด ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย 
  อ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560 หน้า 69)    
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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน      30,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน 
  ได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา 
  เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก  
     

ค่าวัสดุ         รวม 151,000 บาท  
 วัสดุส านักงาน       จ านวน    15,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ ใช้งานทั่วไปในส านักงาน 
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน      3,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ 
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน 
  การซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้อง 
  ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
 
          
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและ 
  เครื่องจักรกลต่างๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ 
  การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา 
  สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและ 
  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน     40,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น 
  ส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ ากลั่นส าหรับใช้ 
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  กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีเป็นต้น  

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน     50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์          
  ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน      
  ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั่น  รวมถึง 
  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของ 
  ที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 
  ที่ต้องช าระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน      3,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและ 
  เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
  ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย 
  เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ 
  ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 
  ที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
      
 วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
  ที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
  ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย 
  เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ 
  ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ 
  ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ ง 
  เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ 
  ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
 

งบลงทุน        รวม  20,000 บาท  

   ค่าครุภัณฑ์        รวม  20,000 บาท  
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน   20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่    
  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง      
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   รวม 2,129,080 บาท  
งบบุคลากร        รวม     574,080 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม     574,080 บาท  
 เงินเดือนพนักงาน      จ านวน       402,660 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
  ประเภทวิชาการ จ านวน 1  อัตรา       

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน       12,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน 
  ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ จ านวน 1 อัตรา   

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน     138,600 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา 

 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง     จ านวน       20,820 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
  จ านวน 1 อัตรา            

 
งบด าเนินงาน        รวม 1,555,000 บาท  
   ค่าตอบแทน        รวม     29,000 บาท  
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน      20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
  และพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน    
  เป็นครั้งคราว ตามความจ าเป็น         

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน       9,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ      
  ตามระเบียบฯ  
 
 
 
 
 

   ค่าใช้สอย        รวม 1,004,000 บาท  
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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน     584,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  
  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก  
  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา 
  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท ์ค่าติดตั้ง 
  เครื่องรับสัญญาณต่างๆ และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการก าจัดลูกน้ ายุงลาย  
  ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560   
  หน้า 59)          

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน    20,000   บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
  และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 
  ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล 
  หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ 
  ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น       

 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน าด้านสุขภาพ  จ านวน    150,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ  
  โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ  
  ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวเนื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนา 
  สามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 53)         

 โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ     จ านวน    200,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ  
  โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ  
  ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวเนื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนา 
  สามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 54)         

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ 
  ใช้งานได้ตามปกต ิทั้งท่ีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และท่ีเป็นการ 
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  จ้างเหมา เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก       
     
 
 
 
 

   ค่าวัสดุ        รวม 522,000 บาท  
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน      2,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและ 
  วิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน    20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง 
  และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ 
  การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา 
  สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และ 
  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง เป็นต้น    

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน    200,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น 
  ส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ ากลั่นส าหรับใช้ 
  กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป แล ะราย จ่ ายที่ ต้ อ งช า ร ะ 
  พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น   ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น    

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน   300,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ 
  ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน          
  ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั่น รวมถึงรายจ่าย 
  เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ 
  ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ 
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  ต้องช าระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   รวม 1,175,100 บาท  
   งบบุคลากร        รวม   1,001,100 บาท  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม   1,001,100 บาท 
 เงินเดือนพนักงาน      จ านวน       664,260 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทอ านวยการ 
  ท้องถิ่นระดับต้น จ านวน 1 อัตรา และประเภทวิชาการ จ านวน 1 อัตรา 

 เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน      18,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
  ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา       

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน     285,120 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้าง 
  ตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา       

 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน      33,720 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา   
 

   งบด าเนินงาน       รวม  174,000 บาท  
    ค่าตอบแทน       รวม    39,000 บาท  
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน       5,000 บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
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  และพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน 
  เป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น     

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน     34,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
          

 ค่าใช้สอย       รวม  30,000 บาท  
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน   10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ 
  หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว  
  ทางวิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
  ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  
  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้ง โทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ 
  ต่างๆ  เป็นต้น  
 
 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน   10,000   บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 
  ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ 
  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิ เศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย 
  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหม 
  ทดแทน เป็นต้น     

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน    10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน 
  ได้ตามปกต ิทั้งท่ีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และท่ีเป็นการจ้างเหมา 
  เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก  

 ค่าวัสดุ        รวม 105,000 บาท  
 วัสดุส านักงาน       จ านวน    50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในส านักงานที่มีลักษณะ 
  โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป 
  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  
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  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  
  ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น   

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน      10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ 
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 วัสดุก่อสร้าง       จ านวน    20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้าง  
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง 
  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง  
  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  
  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง   
  ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น   
 
 
 
     

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน       5,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและ 
  เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
  ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย 
  เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน 
  การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้อง  
  ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน      20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่ 
  เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
  ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย 
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  เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน 
  การซ่อมแซมบ ารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้อง 
  ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และ 
  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 
  ไม่เกิน  20,000 บาท  
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    รวม 200,000  บาท  
   งบด าเนินงาน       รวม  200,000 บาท  
 ค่าใช้สอย       รวม  200,000 บาท  
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 
         จ านวน    100,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส 
  และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
  ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 65)  

 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย     จ านวน     50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ สิ่งของ หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
  ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 65)  

 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง   
         จ านวน     50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ สิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ 
  ผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
  ที่เก่ียวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 66)  
 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

งานไฟฟ้าถนน       รวม 917,160 บาท  
   งบบุคลากร        รวม   275,160 บาท  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม   275,160 บาท  
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 เงินเดือนพนักงาน      จ านวน    275,160 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป  
  จ านวน 1 อัตรา  

   งบด าเนินงาน       รวม 642,000 บาท  
 ค่าตอบแทน       รวม   12,000 บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน      3,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
  และพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน     
  เป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น         

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      9,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

   
 ค่าใช้สอย       รวม 265,000 บาท  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน  220,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ 
  หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุกค่าเช่า 
  ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ 
  เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
  ค่ าธรรม เนี ยมต่ างๆ  ค่ า เบี้ ยป ระกั น  ค่ าใช้ จ่ าย ในการด า เนิ นคดี ตามค า 
  พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้นและจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาในการซ่อมแซม 
  ดูแลบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ  
  พ.ศ. 2560 หน้า 70)   

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร    
         จ านวน     5,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 
  ราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ 
  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย 
  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหม 
  ทดแทน เป็นต้น 
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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน     40,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ 
  ใช้งานได้ตามปกต ิทั้งท่ีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และท่ีเป็น 
  การจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก    

  
 ค่าวัสดุ        รวม  365,000 บาท  
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน   160,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มี 
  ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง 
  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
  ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม 
  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ 
  ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น   

 วัสดุก่อสร้าง       จ านวน   160,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มี 
  ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกบัค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและ 
  เครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ 
  การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา 
  สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและ 
  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย   
  ค่าติดตั้ง เป็นต้น   

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน      20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น 
  ส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ ากลั่นส าหรับ 
  ใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับ ค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น     
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 วัสดุอื่น        จ านวน       5,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆ 
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
  สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
 

งานสวนสาธารณะ       รวม 271,000 บาท  
   งบด าเนินงาน       รวม  271,000 บาท  
 ค่าใช้สอย       รวม  225,000 บาท  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน   220,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ 
  หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว 
  ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียม ต่างๆ  
  ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
  ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท ์ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้นและจ่ายเป็น  
  ค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ ปลูกต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้า ดูแลพื้นที่สีเขียว 
  และท่ีสาธารณะ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 94)      

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน      5,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน 
  ได้ตามปกต ิทั้งท่ีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และท่ีเป็นการจ้างเหมา 
  เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก    

  
 ค่าวัสดุ        รวม    46,000 บาท  
 วัสดุก่อสร้าง       จ านวน     10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้าง  
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
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  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม 
  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ 
  ใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  
  ค่าติดตั้ง เป็นต้น   

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน      6,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น 
  ส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ ากลั่นส าหรับใช้กับ 
  แบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ  
  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น         

 วัสดุการเกษตร       จ านวน    30,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร  
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ 
  ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 
  ที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น   

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    รวม 7,535,460 บาท  
   งบบุคลากร        รวม   2,087,460 บาท  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม    2,087,460 บาท  
 เงินเดือนพนักงาน      จ านวน      393,480 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป  
  จ านวน 1  อัตรา  

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน      15,120 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ของพนักงานเทศบาล     
  ประเภททั่วไป จ านวน 1 อัตรา         

 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน    722,340 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าของลูกจ้างประจ า  
  จ านวน 3 อัตรา  

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน    911,160 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ 
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  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 6 อัตรา   

 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง     จ านวน      45,360 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 6 อัตรา   

 
   งบด าเนินงาน       รวม 5,428,000 บาท  
 ค่าตอบแทน       รวม      3,000 บาท  
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน       3,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  
  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณี 
  มีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น    
 
 
 
 
      

 ค่าใช้สอย       รวม 4,360,000 บาท  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน  4,100,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าถ่ายเอกสาร  
  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก  
  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา 
  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
  ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท ์ค่าติดตั้ง 
  เครื่องรับสัญญาณต่างๆ และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอย ค่าจ้างเหมา 
  รักษาความสะอาดถนนและท่ีสาธารณะ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560 หน้า 91)  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร    
         จ านวน    10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 
  ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ  
  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  
  ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ 
  และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น     
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร   
         จ านวน    50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ค่าจัดกิจกรรม      
  ปลูกจิตส านึกในการคัดแยกขยะ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเยาวชนในการคัดแยก     
  และการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
  เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งธนาคารขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
  ที่เก่ียวเนื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 90)     

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน   200,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน 
  ได้ตามปกต ิทั้งท่ีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และท่ีเป็นการจ้างเหมา 
  เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก         

 
 ค่าวัสดุ        รวม 1,045,000 บาท  
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน      20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ  
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือ 
  ประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ  
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 
  ที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

 วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน     50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือน 
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย 
  เพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ 
  ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย 
  ที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น   

 วัสดุก่อสร้าง       จ านวน     50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้าง  
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  
  บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย ที่ต้องช าระพร้อมกับ 
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  ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น      

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน   100,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง 
  และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ 
  การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง 
  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ 
  ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระ 
  พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น    

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน    600,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น 
  ส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ ากลั่นส าหรับใช้กับ 
  แบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องช าระ พร้อมกับ 
  ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีเป็นต้น        

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน   180,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์    
  ด้านการแพทย์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน   
  ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่าย 
  เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 
  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ 
  ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 วัสดุการเกษตร       จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร  
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
  ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  
  ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น        
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 วัสดุเครื่องดับเพลิง      จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดับเพลิง  
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
  ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  
  ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น        

 วัสดุอื่น        จ านวน        5,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆ  
  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  
  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
  ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  
  ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น        

 
   ค่าสาธารณูปโภค       รวม   20,000 บาท  
 ค่าไฟฟ้า       จ านวน    10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล    

 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล     จ านวน    10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล   
 
งบลงทุน        รวม 20,000 บาท  
   ค่าครุภัณฑ์        รวม 20,000 บาท  
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน  20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่    
  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
 
 
 
 
 

แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   รวม 840,000 บาท  
   งบด าเนินงาน       รวม  350,000 บาท  
 ค่าใช้สอย       รวม  350,000 บาท  
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    
  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพลังชุมชน    จ านวน    180,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพลังชุมชน จัดประชุมประจ าเดือน 
  ของคณะกรรมการชุมชนและประชาชน ในแต่ละชุมชนทั้ง 9  ชุมชน และเป็นค่าใช้จ่าย 
  ในการจัดประชุมผู้บริหารพบแกนน าชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง  
  เครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร ประกอบการประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏในแผน 
  พัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 123 )        

 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนเทศบาลต าบลบ้านแหลม(เขตเมือง)   จ านวน 50,000     บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บ และน าเข้าข้อมูล 
  ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล ประจ าปี 2560  
  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 104 )      

 โครงการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น   จ านวน     10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสืบค้นหาบุคคลที่มีความรู้มีทักษะมีประสบการณ์  
  เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสาร ค่าอาหารว่าง  
  เครื่องดื่มในการประชุม เป็นต้น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560 หน้า 100)   

 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล  จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล  
  โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
  เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา 
  สามปีฯ พ.ศ.2560 หน้า 128  )          

 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล   จ านวน  50,000   บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน  
  และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 
  ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
  และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560 หน้า 38)   

 โครงการทบทวนและจัดท าแผนชุมชน    จ านวน     15,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมชุมชนเพื่อทบทวน  
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  และจัดท าแผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร 
  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 122)  
     
 
 โครงการประชาคมต าบลบ้านแหลม    จ านวน    10,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมระดับต าบลเพ่ือพิจารณาหาข้อสรุป     
  ในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ค่าจัดท าเอกสาร  
  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 123)   

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก  จ านวน     15,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิเด็ก 
  และการคุ้มครองเด็กในชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการสร้างเครือข่าย การจัดท าระบบ 
  ข้อมูลเด็กในชุมชน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กในชุมชน และการจัดบริการ 
  ส าหรับเด็กในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าป้าย  
  ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน 
  เรียนรู้ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 50 )     

 
งบเงินอุดหนุน        รวม 490,000 บาท  
   เงินอุดหนุน        รวม 490,000 บาท  
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ      จ านวน  490,000 บาท  

  1.  โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม) นอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
  -  โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร  
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจับลิง เคลื่อนย้ายลิง น าส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน  
  จังหวัดราชบุรี  เป็นเงิน 440,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 70 )  

  2.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ปี 2560    
  -  โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 59 )  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  

งานกีฬาและนันทนาการ      รวม  576,000 บาท  
   งบด าเนินงาน       รวม  576,000 บาท  
 ค่าใช้สอย       รวม  526,000 บาท  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน   216,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  
  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก  
  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา 
  และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
  ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท ์ค่าติดตั้ง 
  เครื่องรับสัญญาณต่างๆ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฟิตเนตเทศบาล  
  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 61 )       

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลาง 
 และระดับประเทศ      จ านวน     50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  ส าหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ เครื่องแต่งกายนักกีฬา  
  ค่าวัสดุที่เก่ียวข้องในโครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ  
  พ.ศ.2560 หน้า 61 )          

 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ   จ านวน   100,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
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  ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม โดยจ่ายเป็นค่าของขวัญ  
  เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวกับการแข่งขันกีฬา ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอ้ี ค่าอาหาร  
  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ค่าป้ายโครงการ  
  ค่าจัดตกแต่งเวที ค่าบ ารุงและท าความสะอาดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ฯลฯ  
  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560 หน้า 62)       

 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ  จ านวน     90,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาล 
  ต าบลบ้านแหลมเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา         
  ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการแข่งขันฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ  
  พ.ศ. 2560 หน้า62)  
 
         
 
 
 โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ   จ านวน     30,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ  
  เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ว่ายน้ า วอลเล่ย์บอลฯลฯ  เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการฝึก  
  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560 หน้า 63)   

 โครงการเสียงเพลงสร้างสุข     จ านวน     40,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านเสียงเพลง  
  เพ่ือประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น   
  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า  63)       

   
 ค่าวัสดุ        รวม  50,000 บาท  
 วัสดุกีฬา       จ านวน   50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาให้กับชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
  เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
  เช่น  ลูกฟุตบอล ห่วงยาง ลูกฟุตซอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้ปิงปอง  
  ลูกปิงปอง ฯลฯ  
          

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น     รวม 800,000 บาท  
   งบด าเนินงาน       รวม  680,000 บาท  
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 ค่าใช้สอย       รวม  680,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ    จ านวน    150,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ  
  ค่าจ้างเหมาสวนสนุก ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร  
  ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ขนมส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้มาร่วมงานและเจ้าหน้าที่ 
  ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอ้ี เวท ีค่าเช่าเครื่องเล่นส าหรับเด็ก  
  ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสนับสนุนการแสดงต่างๆ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผน 
  พัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 102)         

 โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ      จ านวน     30,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าเช่าเรือ ค่าจัดท าอาหารเจ  
  เครื่องเซ่นไหว้ ค่าจ้างเหมาการแสดงฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560 หน้า 96) 

 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง     จ านวน   100,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าจ้างเหมาขบวนแห่  
  ค่าตอบแทนกรรมการ ค่ารางวัล ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
  ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา 
  ตกแต่งเวที สถานที่ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560 หน้า 96)    
        
 
 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ จ านวน   150,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่  
  ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งรถ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ  
  พ.ศ. 2560 หน้า 97) 

 โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์     จ านวน     20,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ได้แก่ ค่าจัดท าป้าย ค่าจ้างเหมาเช่าเรือ  
  พร้อมตกแต่งเรือองค์กฐิน ค่าเช่าเครื่องดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่าง 
  และเครื่องดื่มฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 97)     

 โครงการจัดงานวันตรุษจีน     จ านวน   150,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมไฟฟ้า  
  ค่าอาหาร ผลไม้ส าหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
  ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ่ค่าเช่าเครื่องแสดง ค่าแต่งหน้า ท าผมผู้เข้าร่วมขบวน  
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  ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเครื่องเสียงฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 98)   

 โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา     จ านวน     30,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าต้นเทียน ค่าเครื่องไทยทาน  
  ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 98)     

 โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย   จ านวน     50,000 บาท  
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสอนและฝึกท าว่าวไทยและจัดแข่งขันว่าวไทย   
  โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่มและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้      
  ในการฝึกฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 99)     

   
 งบเงินอุดหนุน       รวม  120,000 บาท  
 เงินอุดหนุน       รวม  120,000 บาท  
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ      จ านวน   120,000 บาท  

  1.1) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2560  
         จ านวน 40,000 บาท 
  -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานพระนครคีรีการตกแต่งขบวนแห่ 
  พิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยว โดยอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านแหลม  
  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 99) 

  1.2) อุดหนุนการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที ่8 อ าเภอบ้านแหลม  จ านวน 80,000 บาท    
  - ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงาน “ เปิดโลกทะเลโคลน ” ครั้งที ่8 อ าเภอบ้านแหลม ให้แก่ 
  ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านแหลม (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 100) 
           
 
      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 1,345,560 บาท  
   งบบุคลากร        รวม   1,169,760 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม   1,169,760 บาท  
 เงินเดือนพนักงาน      จ านวน        739,140 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
   ประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา และประเภททั่วไป  
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   จ านวน 1 อัตรา  

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     จ านวน        67,200 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง 
   ของพนักงานเทศบาล ประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา   

 เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน       67,200 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภท 
   อ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จ านวน 1 อัตรา      

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน     254,400 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
   ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา 

 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง     จ านวน       41,820 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
   จ านวน 2 อัตรา 

 
   งบด าเนินงาน       รวม 175,800 บาท  
 ค่าตอบแทน       รวม    10,800 บาท  
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินท าขวัญ  
   ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น    
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน       3,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงาน 
   นอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น    

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน        4,800 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ      
   ตามระเบียบฯ        
   
 

 ค่าใช้สอย       รวม   45,000 บาท  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน      5,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  
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   ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ  
   ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ 
   ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ 
   หรือสิ่งก่อสร้างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอก 
   ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
   ทีจ่ัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000   บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
   และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
   ค่าบริการจอดรถ ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 
   ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล  
   ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น  

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน    30,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ 
   ใช้งานได้ตามปกต ิทั้งท่ีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และท่ีเป็น 
   การจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก      

 
 ค่าวัสดุ        รวม 115,000 บาท  
 วัสดุส านักงาน       จ านวน    25,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในส านักงาน 
   ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
   สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
   ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม 
    บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ 
   ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น     

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน     20,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะ 
   และขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
   หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป 
   ในระยะ เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
    รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
   ได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย 
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   ค่าติดตั้ง เป็นต้น        
   
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน      30,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือ 
   ใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ ากลั่น 
   ส าหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องช าระ 
   พร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น      

 วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน      40,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   และท่ีเกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ 
   การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
   รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา  
   สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและ 
   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  
   เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ 
   ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท        

 
 ค่าสาธารณูปโภค      รวม     5,000 บาท  
 ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน      5,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่รวมถึง 
   ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับ  
   การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย 
   เป็นต้น   

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน      รวม   11,358,860 บาท  
   งบบุคลากร        รวม    427,260 บาท  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม     427,260 บาท  
 เงินเดือนพนักงาน      จ านวน     259,380 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
   ประเภททั่วไป จ านวน 1 อัตรา        

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน     167,880 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
   ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา       
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   งบด าเนินงาน       รวม  53,000 บาท  
 ค่าใช้สอย       รวม  13,000 บาท  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน     3,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  
   ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  
   ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่าย- 
   เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  
   โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน  
   ค่าใช้จ่าย ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
   ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท ์ค่าติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น   

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน  10,000  บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
   และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
   ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 
   ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือ 
   เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
   หรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น         

 
 ค่าวัสดุ        รวม   40,000 บาท  
 วัสดุส านักงาน       จ านวน    20,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในส านักงาน 
   ที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
   สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
   ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม 
   บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ  
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   ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น     

 วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน    20,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   และท่ีเกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ 
   การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
   รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา  
   สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและ 
   รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  
   เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ 
   ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท        
   
 
 

   งบลงทุน       รวม 10,878,600 บาท  

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม 10,878,600 บาท  
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. และเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่หน้าร้าน 
 ศรีฟ้าโอสถ - สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม           จ านวน   1,480,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรปรับปรุงฝารางระบายน้ า  ค.ส.ล. และเสริมผิวถนน 
   แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่หน้าร้านศรีฟ้าโอสถ-สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม 
   โดยการท าการปรับปรุงฝารางระบายน้ า  ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ความยาว 
   สองข้างรวม 220.00 เมตร พร้อมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.04 เมตร 
   หรือพ้ืนที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า3,987.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน 
   ของเทศบาล เลขที่  กช. 1/2560 พิกัดโครงการ  จุดเริ่มต้น 13.210703, 99.981563   
   จุดสิ้นสุด 13.209821, 99.985312 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560 หน้า 16)   

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู  ตั้งแต่หลังวัดต้นสน-คลองโรงพัก หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม
         จ านวน   1,285,400 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.รูปตัวยู ตั้งแต่หลังวัดต้นสน-คลองโรงพัก 
   หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม โดยท าการ ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 
    2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย1.20-1.40 เมตร ยาว 178.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 
   เลขที่  กช. 2/2560  พิกัด โครงการ จุด เริ่มต้น  13.211545, 99.984268 จุดสิ้ นสุ ด  
   13.212495, 99.983952 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 14)    

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู  
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 ตั้งแต่ปากทางเข้าถนนประมงเจริญ-ถึงเชิงสะพานสร้อยทอง หมู่ที่ 8 ต.บ้านแหลม   
         จ านวน   1,698,400 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม 
   ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู ตั้งแต่ปากทางเข้าถนนประมงเจริญ-ถึงเชิงสะพาน 
   สร้อยทอง หมู่ที่8 ต.บ้านแหลม โดยท าการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 0.05 เมตร 
   หรือพ้ืนที่ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า1,800.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง 
   รางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 เมตร ความยาว 
   สองข้างรวม 230.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช. 3/2560 พิกัดโครงการ   
   จุ ด เริ่ ม ต้ น  13.218010, 99.977603 จุ ด สิ้ น สุ ด  13.219010, 99.979066 (ป ราก ฏ 
   ในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 17)       

 โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4  ต.บ้านแหลม  
         จ านวน    169,100 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า  ค.ส.ล. ซอยเทศบาล  24 
   หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม โดยท าการปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
   ยาว 168.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่  กช. 4/2560  พิกัดโครงการ 
   จุ ด เริ่ ม ต้ น  13.218010, 99.977603  จุ ดสิ้ น สุ ด  13.219010, 99.979066 (ปรากฏ 
   ในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 17)  
     

 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. รูปตัวยูและปรับปรุง 
 ฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม จ านวน   851,400 บาท  
   -  ส าห รับ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อส ร้ า งป รั บป รุ ง เส ริม ผิ วถนน  ค .ส .ล .พ ร้ อมก่ อส ร้ า ง 
   รางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ า  ค.ส.ล.ซอยเทศบาล 9  
   หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างเสริมผิวถนน  ค.ส.ล.ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
   3.60 เมตร  ยาว  130.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  ช่ วงที่  2 ขนาดกว้าง  4.50 เมตร 
   ยาว  7.80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พ้ืนที่ เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  503.10  
   ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.รูปตัวยู  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  
   ลึกเฉลี่ย 0.35 - 0.45 เมตร ยาว 60.00 เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล.  
   ขนาดกว้าง 0.70 เมตร   ยาว  135.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่   
   กช. 5/2560 พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น 13.208723, 99.977963 จุดสิ้นสุด 13.207827, 
   99.976923 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 18)     

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หน้าบ้านนายชลอ ทวีสุข -แม่น้ าเพชรบุรี หมู่ที่ 1 
 ต.บ้านแหลม       จ านวน   1,530,800 บาท  
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   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู ตั้งแต่หน้าบ้านนายชลอ ทวีสุข- 
   แม่น้ าเพชรบุรี หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
   ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 - 0.50 เมตร ยาว 550.00 เมตร ตามแบบแปลน 
   ของเทศบาลเลขที่  กช. 6/2560 พิกัดโครงการจุดเริ่มต้น  13.220978, 99.991297  
   จุดสิ้นสุด 13.221663, 99.991211 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 18) 

 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านนายสนิท  ภิญโญ  
 หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม      จ านวน   860,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู  
   ซอยบ้านนายสนิท  ภิญโญ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด 
   กว้าง  3.40 เมตร  ยาว  122.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือ พ้ืนที่ เทคอนกรีตรวม 
   ไม่น้อยกว่า414.80 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาด 
   กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 - 0.45 เมตร ความยาวสองข้างรวม 244.00 เมตร  
   ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช. 7/2560 พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น 13.205621,  
   99.9698357 จุ ดสิ้ น สุ ด  13.204575, 99.969545 (ป รากฏ ในแผน พัฒ นาสามปี ฯ  
   พ.ศ. 2560 หน้า 19)       

 โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ซอยบ้านนายประสงค์  หงส์ทอง(ต่อจากของเดิม)  หมู่ที่ 1   
 ต.บ้านแหลม       จ านวน     98,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า  ซอยบ้านนายประสงค์ หงส์ทอง(ต่อจาก 
   ของเดิม) หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าขนาดกว้าง 
   1.20 เม ต ร  ย าว  9.00 เม ต ร  ต าม แบ บ แป ลน ของเท ศบ าล เล ขที่  ก ช .  8/2560  
   พิกัดโครงการจุดเริ่มต้น 13.2219298, 99.991774  จุดสิ้นสุด 13.222060, 99.991700  
   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 20)    
  

 โครงการก่อสร้างปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าซอยเทศบาล 26 ฝั่งโรงเรียนบ้านแหลม หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม
         จ านวน    325,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าซอยเทศบาล  26 ฝั่งโรงเรียน   
   บ้านแหลม หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม โดยท าการ ปูบล็อกคอนกรีตทางเท้ารวมคันหิน   
   พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขท่ี กช. 9/2560  
   พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น 13.208078, 99.982274 จุดสิ้นสุด 13.209400, 99.9806371 
   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560 หน้า 20)   

 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยร้านซีดี หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม 
         จ านวน   160,000 บาท  
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   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู  
   ซอยร้านซีดี หมู่ที ่3 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.80 -3.80 เมตร 
   ยาว 35.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 115.50 ตารางเมตร 
   พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 
   0.30 เมตร  ยาว  35.00 เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่  กช. 10/2560  
   พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น 13.207090, 99.979131 จุดสิ้นสุด 13.206646, 99.978874  
   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ.2560 หน้า 21)   

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนซอยหลังศาลเจ้าฮุดโจ๊ว หมู่ที่ 10 ต.บ้านแหลม 
         จ านวน   1,699,500 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนซอยหลังศาลเจ้า 
   ฮุดโจ๊ว หมู่ที่ 10 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาด 
   กว้าง 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย  0.45 - 0.55 เมตร ความยาวสองข้างรวม 580.00 เมตร 
   ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช. 11/2560 พิกัดโครงการ  จุดเริ่มต้น 13.2082438,  
   99.982287  จุดสิ้ นสุ ด  13.2093863, 99.980620  (ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี ฯ  
   พ.ศ. 2560 หน้า 24)  

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมประตูปิด - เปิด สแตนเลส ข้างศาลเจ้ากวงกง - 
 แม่น้ าเพชรบุรี  หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม    จ านวน     65,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมประตูปิด -เปิดสแตนเลส 
   ข้างศาลเจ้ากวงกง - แม่น้ าเพชรบุรี หมู่ที่ 5 โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
   รูปตัวยู ขนาดกว้าง 1.25 เมตร  ยาว 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 - 1.30 เมตร  พร้อม 
   ป ระตู ปิ ด  - เปิ ด ส แ ต น เล ส  จ าน วน  1 บ าน   ต าม แ บ บ แ ป ล น ข อ ง เท ศ บ าล 
   เลขที่ กช. 12/2560 พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น 13.2019228, 99.984156  จุดสิ้นสุด 
   13.201954, 99.976161  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 22)   

 โครงการถมถนนหินผุ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านนายปัญญา (ต่อจาก  
 ของเดิม) หมู่ที่ 4  ต.บ้านแหลม     จ านวน    256,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าถมถนนหินผุ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย 
   บ้านนายปัญญา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม โดยท าการถมถนนหินผุ ขนาด 
   กว้าง  2.50 เมตร  ยาว  62.00 เมตร  หนาเฉลี่ ย  1.00 - 1.20 เมตร  หรือ พ้ื นที่ รวม 
   ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  155.00 ต า ร า ง เม ต ร   พ ร้ อ ม ก่ อ ส ร้ า ง ร า ง ร ะ บ า ย น้ า ค .ส .ล . - 
   รูปตัวยู  กว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.75 เมตร ยาว  62.00 เมตร ตามแบบแปลน 
   ของเทศบาลเลที่  กช. 13/2560 พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น 13.200018, 99.978057  
   จุดสิ้นสุด 13.199258, 99.978134 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 23)  
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 โครงการจัดท าป้ายช่ือถนน และป้ายซอยในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม   จ านวน   400,000    บาท 
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายชื่อถนน และป้ายซอยในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
   โดยท าการจัดท าป้ าย  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว  1.00 เมตร  จ านวน  35 ป้ าย   
   ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่  กช.14/2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ  
   พ.ศ. 2560 หน้า 83)         
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แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง       รวม 24,393,690 บาท  
    งบกลาง       รวม 24,393,690 บาท  
  งบกลาง      รวม   24,393,690 บาท  
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    จ านวน       401,910 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ 
   ประกันสั งคมพ .ศ.2533  โดยจ่ ายสมทบในอัตราร้อยละ  5 ของ 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั้งหมดจ านวน  8,038,140 บาท ที่ตั้งจ่าย 
   ในปีงบประมาณ 2560 ตั้งจ่ายจากรายได้  เป็นเงิน 321,510 บาท   
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 80,400 บาท   

  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     จ านวน   17,523,600 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน 
   ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 2,172 ราย แยกเป็นช่วงอายุ 
   ระหว่าง60-69 ปี  จ านวน  1,143 ราย  ช่ วงอายุ ระหว่ าง  70-79 ปี 
   จ านวน 607 ราย ช่วงอายุระหว่าง 80-89 ปี จ านวน 362 ราย และช่วง 
   อายุ  90 ปี ขึ้ น ไป  จ านวน  60 รายตั้ งจ่ ายจากเงิน อุดหนุนทั่ ว ไป   
   เป็นเงิน 17,523,600 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีฯ พ.ศ. 2560  
   หน้า 66)        

  เบี้ยยังชีพคนพิการ     จ านวน   3,600,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน 
   ใน เขตเทศบาลต าบลบ้ านแหลม  จ านวน   375 ราย  ตั้ งจ่ายจาก 
   เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 3,600,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา 
   สามปีฯ พ.ศ. 2560 หน้า 67)        
  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     จ านวน    576,000 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียน 
   ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 96 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
   ทั่ ว ไป  เป็ น เงิน  576,000 บ าท  (ป รากฏ ใน แผน พั ฒ น าสามปี ฯ  
   พ.ศ. 2560 หน้า 67)        

  ส ารองจ่าย      จ านวน   200,000 บาท  
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   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ 
   เพ่ือบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  
 

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ านวน   994,740 บาท  
     - ส าหรับจ่ายตามข้อผูกพันรายการต่างๆดังนี้ 
 
 
 
  1.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 280,330 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล 
   ต าบลบ้านแหลมในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน 
   หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยคิดค านวณจากค่ารายหัวๆละ 
   45 บาท  ของยอดจ านวนประชากร  ณ  วันที่  30 กันยายน  2558  
   มีจ านวน 12,459 คน ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   แห่งชาติ เป็นเงิน 560,655 บาท  

  2.  ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 564,410   บาท   
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าบ ารุงรายปี ให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล 
   แห่งประเทศไทย โดยคิดค านวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา ยกเว้น 
   เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราร้อยละ 
   เศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว    

  3.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นเงิน 150,000  บาท    
   -  ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในการจัดการจราจรในสิ่งที่ประชาชน 
   ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น  การทาสีตีเส้น การจัดท าป้ายสัญญาณ 
   จราจร เป็นต้น โดยพิจารณาตั้งจ่ายจากรายรับจริงประเภทเงินค่าปรับ 
   ผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบกทั้งจ านวนและตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   อ่ื น อี ก ต าม ค วาม เห ม าะส ม  (ป ร าก ฏ ใน แ ผ น พั ฒ น าส าม ปี ฯ  
   พ.ศ. 2560 หน้า 36)        

  เงินช่วยพิเศษ      จ านวน     30,000 บาท  
   -  ส าห รับ จ่ าย เป็ น เงิน ช่ วย เห ลื อค่ าท าศพพ นั ก งาน เท ศบ าล 
   ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในกรณีท่ีเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ 

  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน  903,450   บาท 
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   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
   ส่วนท้องถิ่น (กบท.)  

  เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.)   จ านวน     55,490 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพและเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่ 
   พนักงานเทศบาลผู้รับบ านาญ โดยถือตามเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริง  

  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า    จ านวน   108,500 บาท  
   -  ส าหรับจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ าให้แก่นายอภิชาติ พงษ์ทอง 
   โดยจ่ายให้  เป็นรายเดือนๆ ละ 9,030 บาท รวม 12 เดือน  
         


