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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลบ้านแหลม
อาเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 102,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

14,197,060

บาท

งบบุคลากร

รวม

9,636,960

บาท

รวม

3,072,000

บาท

จานวน

756,000

บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี จานวน 1
ตาแหน่ง(เดือนละ 8,000 บาท) และรองนายกเทศมนตรี จานวน 2
ตาแหน่ง (เดือนละ 6,000 บาท)

240,000

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จานวน 1
ตาแหน่ง(เดือนละ 8,000 บาท) และรองนายกเทศมนตรี จานวน 2
ตาแหน่ง (เดือนละ 6,000 บาท)

240,000

บาท

216,000

บาท

จานวน

1,620,000

บาท

รวม

6,564,960

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1 อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับต้น จานวน 1 อัตรา ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลางจานวน 1
อัตรา ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับต้น จานวน 2 อัตรา ประเภท
วิชาการ จานวน 7 อัตรา และประเภททั่วไป จานวน 2 อัตรา (รวมอัตรา
ว่าง 1 ตาแหน่ง)

4,810,080

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จานวน 1 ตาแหน่ง
เดือนละ 30,000 บาทและรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 ตาแหน่ง
(เดือนละ 16,500 บาท)

จานวน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน 1
ตาแหน่ง (เดือนละ 10,500 บาท) และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี จานวน 1 ตาแหน่ง (เดือนละ 7,500 บาท)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จานวน 1
ตาแหน่ง (เดือนละ 16,500 บาท)รองประธานสภาเทศบาล จานวน 1
ตาแหน่ง (เดือนละ 13,500 บาท) และสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 10
ตาแหน่ง (เดือนละ 10,500 บาท)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1
อัตรา ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1 อัตรา และจ่าย
เป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด
ของประเภทตาแหน่ง

175,920

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) จานวน 1 อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับต้น จานวน 1 อัตรา ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับ
กลาง จานวน 1 อัตรา และประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับต้น จานวน 2
อัตรา

229,200

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาของลูกจ้าง
ประจา จานวน 1 อัตรา

จานวน

252,120

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจาที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้น
สูงสุดของบัญชีกลุ่มตาแหน่ง

จานวน

2,520

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 2 อัตรา

1,016,040

บาท

จานวน

79,080

บาท

รวม

4,404,100

บาท

รวม

91,100

บาท

จานวน

5,000

บาท

ค่าเบี้ยประชุม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลใน
กิจการของสภาเทศบาล

10,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจาเป็น

5,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทาขวัญฝ่าอันตรายเป็น
ครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล หรือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง เป็นต้น

หน้า : 3/64

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 11:00:31

ค่าเช่าบ้าน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

จานวน

42,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ

จานวน

29,100

บาท

รวม

2,683,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย เสียงโทรทัศน์
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้ง
ไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
- สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสานักงาน
เทศบาลและบริเวณโดยรอบช่วงกลางคืน (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 159 )
- สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษา ความสะอาดอาคารสานัก
งานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.25612564 หน้า 159 )
- สาหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน
- สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดทาเอกสารรายงานกิจการเทศบาล และจัดทา
จดหมายข่าวเทศบาลราย 3 เดือน (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 158 )

1,100,000

บาท

330,000

บาท

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มค่าของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การรับรองเป็นเงิน 80,000 บาท
- สาหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลของ
เทศบาลหรือการประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
หรือกับหน่วยงานอื่นทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม เป็นเงิน 20,000 บาท
- สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจ่ายเป็นค่าพิธี ทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวทีและ
ไฟฟ้าบริเวณลานรัฐพิธีและถนนสายสาคัญ ค่าเช่าเต็นท์สาหรับผู้ร่วมพิธี
ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่าพลุ เป็นต้น เป็นเงิน150,000 บาท (ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110 )
- สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยจ่าย
เป็นค่าพิธีทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวทีและไฟฟ้าบริเวณลานรัฐพิธี
และถนนสายสาคัญ ค่าเช่าเต็นท์สาหรับผู้ร่วมพิธี ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง
ค่าพลุ เป็นต้น เป็นเงิน 80,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 110 )

จานวน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

200,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

โครงการเข้าวัดทาบุญน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ จานวน
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาร่วมกันระหว่าง
วัด บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในชุมชน ณ วัดที่กาหนดและจัด
กิจกรรมทาความสะอาดวัดร่วมกัน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (ปรากฎในแผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 111 )

10,000

บาท

โครงการจัดการความรู้ในองค์กร

จานวน

10,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น
โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมประชาชน โดยจ่ายเป็น
ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม ค่าเอกสารและจัดทาเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.25612564 หน้า 112 )
โครงการกิจกรรม 5 ส
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการจัด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเอกสาร โต๊ะทางาน และห้องทางาน
รวมถึงห้องอื่นๆ ในสานักงานเทศบาล โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ
ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 159 )

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบ
การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 160 )
โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติของจังหวัดและอาเภอ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
โดยเฉพาะ สถาบันพระมหากษัตริย์ และจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าดอกไม้
พานพุ่ม ค่าเครื่องราชสักการะต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาบอร์ด
นิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในกิจกรรม (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 111 )
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จานวน

10,000

บาท

โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์
สาหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์ จานวน 9 ตู้ ให้แก่ชุมชน
9 ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดจุดติดตั้ง
โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อตู้แดง เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 161 )

จานวน

4,000

บาท

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแหลม

จานวน

800,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเพื่อหาบุคลากรดีเด่น
ของเทศบาลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ
ค่าประกาศเกียรติบัตร ค่าจัดเอกสาร เป็นต้น (ปรากฎในแผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 160 )

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแหลม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ประธานกรรมการเลือกตั้ง ประจา อปท. ค่าตอบแทนกรรมการ
เลือกตั้งประจา อปท. ค่าตอบแทนผู้อานวยการเลือกตั้งประจา อปท.
ค่าตอบแทนนายอาเภอ ค่าตอบแทนนายทะเบียนท้องถิ่น ค่าตอบแทน
อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาอปท. หรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจา อปท. หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ค่าตอบแทนผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้งกรรมการ
เลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 161 )
โครงการวันเทศบาล
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม พิธีทางศาสนาและจัด
แสดงนิทรรศกาลเนื่องในวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายนของทุกปี)
โดยจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 162 )
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปกครองท้องถิ่นให้แก่ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร
ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม
เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 162)
โครงการสานักงานร่มรื่น
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพันธุ์ไม้ต่างๆ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาเอกสาร เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 143 )
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โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ จานวน
การนาไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากร
ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 163 )

10,000

บาท

โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน จานวน
การปฏิบัติราชการ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ของเทศบาล คณะผู้บริหาร เลขาที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 163 )

10,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 165 )

จานวน

10,000

บาท

โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน

จานวน

10,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และ
ที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก

100,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

560,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสานักงานที่
มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

180,000

บาท

โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับงานธุรการ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 164 )

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน โดย
จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทา
เอกสาร ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 112 )
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและ
วิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่า วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่
มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

40,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อ
สร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวม
ถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

10,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขน
ส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

50,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ากลั่น
สาหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและราย
จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น

100,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตรที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น

20,000

บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการ
โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น

30,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท

120,000

บาท

รวม

1,070,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
สาหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสานักงาน ค่าไฟฟ้าหอกระจายข่าวชุมชนและ
ค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ

จานวน

790,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
สาหรับจ่ายเป็นค่าประปาในสานักงาน

จานวน

100,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย เป็น
ต้น

30,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)

50,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสารค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอิน
เทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

100,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน

รวม

123,000

บาท

รวม

39,100

บาท

จานวน

17,000

บาท

จานวน

16,000

บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1
เครื่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 185)

จานวน

3,300

บาท

เครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครื่อง

จานวน

2,800

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง (ตั้งตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ประจาปี 2560)
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 185)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก ( 2 core ) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก ( RAM ) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive ) ชนิด SATA หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าท์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 (หน้า 4 ข้อ 7) )
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 185)

เครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครื่อง
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 (หน้า 27-28 ข้อ 58) )
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 185)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

83,900

บาท

จานวน

83,900

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

33,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

33,000

บาท

จานวน

33,000

บาท

รวม

4,478,440

บาท

รวม

3,701,640

บาท

รวม

3,701,640

บาท

เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1 อัตรา ประเภท
อานวยการท้องถิ่นระดับต้น จานวน 2 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน
3 อัตรา และประเภททั่วไป จานวน 3 อัตรา

จานวน

2,972,400

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานเทศบาลประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1
อัตรา

จานวน

67,200

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
สาหรับจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท
อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1 อัตรา และประเภทอานวยการ
ท้องถิ่นระดับต้น จานวน 2 อัตรา

จานวน

103,200

บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างห้องคลังความรู้
สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกั้นห้อง ขนาดกว้าง 3.40 เมตร ยาว
4.00 เมตร บริเวณชั้น 1 อาคารสานักงานเทศบาล (ช่วงใต้มุข
บันได ทางขึ้นชั้น 2 ติดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยกั้น
เป็นห้องกระจกครึ่งอลูมิเนียมลูกฟักครึ่ง
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 168 )

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จานวน 9,000 บาท
- สาหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ให้แก่ ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านแหลม (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 177)
2. โครงการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับหมู่บ้าน
จานวน 17,000 บาท
- สาหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการอบรมทบทวนผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน ให้แก่ ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านแหลม (ปรากฎในแผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 178)
3. โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จานวน 7,000 บาท
- สาหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
ให้แก่ ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านแหลม (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 178)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 2 อัตรา

จานวน

513,840

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา

จานวน

45,000

บาท

รวม

758,800

บาท

รวม

131,800

บาท

จานวน

20,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
กรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราว ตามความจาเป็น

3,000

บาท

จานวน

108,800

บาท

รวม

357,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็น รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์
โรงมหรสพหรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ
เป็นต้น
- สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสารวจข้อมูลปรับปรุงข้อมูลและจัดทา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 168 )
- สาหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

260,000

บาท

37,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทาขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
ค่าชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น
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จานวน

10,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และ
ที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก

50,000

บาท

รวม

240,000

บาท

วัสดุสานักงาน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสานักงาน
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี อายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

90,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและ
ขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้อง
ชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น

จานวน

20,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ
ใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือ
น้ากลั่นสาหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป
และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น

จานวน

30,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการ
โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

20,000

บาท

โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ภาค
ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าป้าย และค่าจัดทาเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 169 )

ค่าวัสดุ

หน้า : 13/64

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 11:00:31

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อ
จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000 บาท

80,000

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

30,000

บาท

บาท
30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

18,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

18,000

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
1. โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอและศูนย์
ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบ้านแหลมประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561
- สาหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอและศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอบ้าน
แหลม โดยจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม ซึ่งเป็นหน่วย
รับผิดชอบ (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 183)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

18,000

บาท

รวม

310,780

บาท

รวม

279,780

บาท

รวม

279,780

บาท

จานวน

279,780

บาท

รวม

31,000

บาท

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

23,000

บาท

3,000

บาท

งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประเภทวิชาการ จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น
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จานวน

5,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม

8,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อ
จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000 บาท

5,000

บาท

รวม

5,987,460

บาท

รวม

2,283,060

บาท

รวม

2,283,060

บาท

เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประเภททั่วไป จานวน 2 อัตรา

จานวน

544,080

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาของลูกจ้าง
ประจา จานวน 2 อัตรา

จานวน

494,520

บาท

โครงการจัดระเบียบป้ายในเขตเทศบาลตาบลบ้านแหลม
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่อสารวจจุดติดตั้งป้าย
ในเขตชุมชน หรือในที่สาธารณะที่อยู่ในเขตเทศบาล โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 86)
โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจักอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้ประกอบการค้า หาบเร่ แผงลอย เพื่อให้รับทราบและเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติในการตั้งวางจาหน่ายสินค้า ตามแนวทางประกาศของเทศบาล
ตาบลบ้านแหลม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยจ่าย
เป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 87 )
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสานักงาน
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

หน้า : 15/64

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 11:00:31

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจาที่ได้รับค่าจ้างถึง
ขั้นสูงสุดของบัญชีกลุ่มตาแหน่ง

5,040

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 9 อัตรา

1,117,680

บาท

จานวน

121,740

บาท

รวม

708,400

บาท

รวม

80,400

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทาขวัญ ฝ่าอันตราย เป็น
ครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น

50,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในกรณี มีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจาเป็น

3,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 9 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

จานวน

23,400

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ

จานวน

4,000

บาท

รวม

215,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
เป็นต้น
- สาหรับจ่ายเป็นค่าทาประกันภัยรถบรรทุกน้าดับเพลิง (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 170)

20,000

บาท

ค่าใช้สอย

หน้า : 16/64

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 11:00:31

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัย จานวน
จากการจมน้า ภัยจากมิจฉาชีพ และการเฝ้า ระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัย
ต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจาการจมน้า ภัยจากมิจฉาชีพ และการเฝ้า
ระวังป้องกัน โดยจ่ายเป็นค่าจัดทาเอกสารข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือน ค่าติดตั้งอึปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ถังดับเพลิง ห่วงยาง และจ่าย
เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 114 )

25,000

บาท

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในชุมชน
และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภัยในชุมชน
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทาเอกสาร ค่าวัสดุ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 113 )

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย
ในโรงเรียน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ประกอบการ
ฝึกซ้อมแผนค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 114 )
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตาบลบ้านแหลม โดยจ่าย
เป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการฝึกทบทวน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 115)
โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยทางถนน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง โดยให้บริการข้อมูลเส้นทาง
ให้บริการจุดพักรถ อานวยความสะดวกด้านการจราจร โดยจ่ายเป็น
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 115 )

หน้า : 17/64
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก

จานวน

50,000

บาท

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไป ในสานักงาน
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

413,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและ
วิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

20,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขน
ส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

50,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ากลั่น
สาหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและราย
จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น

200,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการ
โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

3,000

บาท

บาท
10,000 บาท
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วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น

20,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท

30,000

บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดับ
เพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

70,000

บาท

วัสดุอื่น
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภท
ใดๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

10,000

บาท

รวม

2,996,000

บาท

รวม

2,996,000

บาท

จานวน

2,500,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้า ขนาด 6 ตัน
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์
ไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ จุน้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้าหนัก
ของรถรวมน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 12,000 กิโลกรัม และราคา
พร้อมปั้มและอุปกรณ์ (คั้งตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ประจาปี 2560) (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.25612564 หน้า 185)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 1

จานวน

496,000

บาท

รวม

2,779,300

บาท

รวม

2,487,000

บาท

รวม

2,487,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1 อัตรา อานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น จานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 1 อัตรา (อัตราว่าง
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา) และประเภททั่วไป จานวน 1 อัตรา

1,371,420

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล จานวน 6 กล้อง
เป็นกล้องวงจรปิดชนิดเครื่อข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร แบบที่ 3 จานวน 6 กล้อง ติดตั้งที่สามแยกหน้าเทศบาล ทางเข้า
หมู่ที่ 8 และสามแยกกิ่งแก้ว พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
แบบ 16 ช่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
จอภาพแบบ LED ขนาดไม่ต่ากว่า 21.5 นิ้ว เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA และขนาด 800 VA อย่างละ 1 เครื่อง พร้อมอุปกร์ประกอบ
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 186)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานเทศบาลประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลางจานวน
1 อัตรา

จานวน

67,200

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
สาหรับจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอานวย
การท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1 อัตรา และประเภทอานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น จานวน 1 อัตรา

จานวน

85,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 3 อัตรา

จานวน

917,760

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา

จานวน

45,420

บาท

รวม

272,000

บาท

รวม

6,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทาขวัญฝ่าอันตรายเป็น
ครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
กรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจาเป็น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ เป็นต้น

รวม
จานวน

3,000

บาท

บาท
13,000 บาท
68,000

- สาหรับจ่ายเป็นค่าทาประกันภัยรถตู้รับส่งนักเรียน (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 171 )
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

25,000

บาท

30,000

บาท

รวม

198,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และ
ที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสานักงาน
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและ
วิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

3,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและ
ขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

35,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือ
ใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ
หรือน้ากลั่นสาหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลือง
หมดไปและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี เป็นต้น

จานวน

70,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการ
โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

5,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย
ที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท

จานวน

45,000

บาท

หน้า : 22/64

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 11:00:31

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว

รวม

20,300

บาท

รวม

20,300

บาท

จานวน

1,500

บาท

จานวน

2,800

บาท

จานวน

16,000

บาท

รวม

20,249,290

บาท

รวม

7,916,880

บาท

รวม

7,916,880

บาท

จานวน

5,554,440

บาท

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120
ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จานวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด)(ปราก
ฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 187)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสารองไฟ
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800AV (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจาปี
พ.ศ.2560 (หน้า 27-28 ข้อ58) )(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 188)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 CORE)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื่อข่าย (Network interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าท์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2560 (หน้า 4 ข้อ7) ) (ปรากฎในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 188)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งครู จานวน 18 อัตรา (แยกเป็นครูโรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณาราม จานวน 9 อัตรา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 6 อัตรา) ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์)
จานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 5,554,440 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินวิทยฐานะ
ของพนักงานครูเทศบาล คศ.3 จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 134,400 บาท

จานวน

134,400

บาท

เงินวิทยฐานะ
สาหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน
1 อัตรา และตาแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน
6 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 344,400 บาท

จานวน

344,400

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 10 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 155,640 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,452,000 บาท

จานวน

1,607,640

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 10 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่งภารโรง จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 276,000 บาท

จานวน

276,000

บาท

รวม

7,933,910

บาท

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

4,833,310

บาท

จานวน

900,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทาขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครั้งคราว ให้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานการขอเลื่อนวิทยฐานะของ
พนักงานครูเทศบาล เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
- สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียน
เทศบาลวัดลักษณารามและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ (ปรากฎ
ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 171 )
- สาหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

200,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

75,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู และพนักงานจ้างในสถาน
จานวน
ศึกษา
สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 172 )

75,000

บาท

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตาบล
จานวน
บ้านแหลม
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา การประชุมติดตาม
ผลการดาเนินงาน ค่าจัดทาเอกสารที่ใช้ในการจัดทาข้อมูลการประกัน
คุณภาพ เอกสารรายงานผลการประกันคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวม
ระดับเทศบาล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 172 )

60,000

บาท

โครงการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้

12,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง
พยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
เป็นต้น
โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาโครงงาน ค่าอาหาร ค่าที่พัก
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปร่วมแข่งขัน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 117 )
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าสนับ
สนุนการแสดง ค่าป้ายโครงการ ป้ายฐานกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 117 )
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการศึกษา ระดับสถานศึกษา
สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารในการ
ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 171 )

สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 173 )

จานวน

หน้า : 25/64
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โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
สาหรับจ่ายเป็นค่าเช่ารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฎในแผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118 )

จานวน

55,000

บาท

โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวน

20,000

บาท

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม จานวน

50,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณาราม
สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ
ค่าวิทยากร ค่าเช่ารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 119 )

จานวน

50,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จานวน

3,029,310

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ
ค่าวิทยากร ค่าเอกสารในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 173 )

สาหรับจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ค่าดิน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับส่งเสริม
การเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฎในแผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118 )
โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน
สาหรับจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ แบบทดสอบ ที่จะใช้เป็น เอกสารในการวัด
และประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ค่าเอกสาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 174 )

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 11:00:31

สาหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้แก่สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 120)
1. สนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 1,627,000 บาท
- สาหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็ก เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ดังนี้
โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 500,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม เป็นเงิน 63,700 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงค์ เป็นเงิน 49,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 539,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน เป็นเงิน 284,200 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน 191,100 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,627,000 บาท
2. สนับสนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
เป็นเงิน 508,600 บาท
- สาหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา ให้แก่ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามรายการ
ดังต่อไปนี้
2.1 ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นเงิน 20,000 บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL
เป็นเงิน 9,600 บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
เป็นเงิน100,000 บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เป็นเงิน 50,000 บาท
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ เป็นเงิน 200,000 บาท
2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา แยกเป็น
(1) โรงเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท
(2) ครูแกนนาโรงเรียน เป็นเงิน 3,000 บาท
(3) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 3,000 บาท
(4) สถานศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 100,000 บาท
2.7 ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน โดยจัดสรรสาหรับนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือน
ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี จัดสรรให้โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม
เป็นเงิน 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 508,600 บาท
3. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 502,710 บาท แยกเป็น
3.1 สาหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณารามเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เป็นเงิน 281,800
บาท
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(1) ค่ารายหัว เป็นเงิน 232,300 บาท แยกเป็น
ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 44,200 บาท
ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 188,100 บาท
(2) ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up)ระดับประถมศึกษา 49,500 บาท
3.2 สาหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณาราม เป็นค่าหนังสือเรียนเป็นเงิน 74,960 บาท แยกเป็น
ระดับอนุบาลศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

5,200
13,750
5,571
10,574
7,403
17,732
14,724

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.3 สาหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณาราม เป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน 43,810 บาท
แยกเป็น
ระดับอนุบาลศึกษา
ระดับประถมศึกษา

เป็นเงิน
เป็นเงิน

5,200 บาท
38,610 บาท

3.4 สาหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณาราม เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณาราม เป็นเงิน 43,440 บาท แยกเป็น
ระดับอนุบาลศึกษา
ระดับประถมศึกษา

เป็นเงิน
เป็นเงิน

7,800 บาท
35,640 บาท

3.5 สาหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณาราม เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 58,700 บาท
แยกเป็น
ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 11,180 บาท
ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 47,520 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 502,710 บาท
4. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นเงิน 391,000 บาท แยกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 187,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุตมิงค์ 17,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 66,300 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 22,100 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน 98,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 391,000 บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 120 )
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบลบ้าน
แหลม

จานวน

10,000

บาท

หน้า : 28/64

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 11:00:31

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารประกอบการเยี่ยมบ้าน
และเอกสารรายงานสรุปผล ค่าจัดทาป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 175 )
จานวน

27,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และ
ที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก

50,000

บาท

รวม

2,950,600

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสานักงาน
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

30,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและ
วิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่า วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

15,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่
มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงราย
จ่ายเพื่อ ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ใน การซ่อมแซมบารุงรักษา ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

15,000

บาท

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
สาหรับจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ค่าดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 144 )
โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ
ค่าวิทยากร ค่าจัดทาเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 121)

ค่าวัสดุ

หน้า : 29/64

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 11:00:31

ค่าอาหารเสริม (นม)
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล และโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนวัดต้นสน โรงเรียนวัดในกลาง
และโรงเรียนบ้านแหลม
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 2,730,600 บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 121 )

จานวน

2,730,600

บาท

วัสดุก่อสร้าง
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อ
สร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวม
ถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

15,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงาน
วิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั่น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

10,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการ
เกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

10,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการ
โฆษณาและ เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ ในการซ่อมแซมบารุงรักษา ทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

30,000

บาท

หน้า : 30/64

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 11:00:32

วัสดุกีฬา
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับการกีฬา
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
และ ที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน20,000 บาท

45,000

บาท

วัสดุการศึกษา
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ไปในการจัดการศึกษา
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

20,000

บาท

วัสดุดนตรี
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดนตรีที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

20,000

บาท

รวม

120,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
สาหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลบ้าน
แหลม

จานวน

90,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
สาหรับจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลบ้าน
แหลม

จานวน

25,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย เป็น
ต้น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขาเหล็ก จานวน 1 ตัว

5,000

บาท

รวม
รวม

118,500

บาท
99,000 บาท

จานวน

1,500

บาท

จานวน

1,500

บาท

จานวน

12,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

เก้าอี้สาหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขาเหล็ก จานวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้อง
ตลาด)
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 187)
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120
ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จานวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด)
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 187)
พัดลมโครจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 4 ตัว
พัดลมโคจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 4 ตัว
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับรัศมีการส่ายได้ตั้งแต่ 15, 30, 50 องศา มี
มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (ตั้งตามราคาท้องตลาด)
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 187)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องกรองน้า 3 ขั้นตอน พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง
เครื่องกรองน้า 3 ขั้นตอน พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง
- ไส้กรอง PP กาจัดตะกอนและของแข็งแขวนลอยจากท่อส่งน้าประปา
- ไส้กรอง Block carbon กาจัดตะกอนกาจัดกลิ่น สี และคลอรีนในน้า
- ไส้กรองเรซิ่น กาจัดหินปูน
(ตั้งตามราคาท้องตลาด)
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 187)
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ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
ซอด้วง จานวน 2 คัน

จานวน

6,000

บาท

จานวน

8,000

บาท

ซอด้วง จานวน 2 คัน
1. คันทวนทาด้วยไม้ประดู่
2. ลูกบิดทาด้วยไม้ประดู่เป็นเนื้อไม้ชนิดเดียวกับคันทวน
3. คันชักทาด้วยไม้ประดู่ขึงด้วยหางม้าที่ปลายคันชักทั้งสองด้านเป็น
เนื้อไม้ชนิดเดียวกันกับคันทวน
4. กระบอกซอทาด้วยไม้ประดู่เป็นเนื้อไม้ชนิดเดียวกันกับคันทวน
ขนาดรูปทรงไม้มาตรฐานขึ้นหน้าด้วยหนังงูเหลือม
5. สายทาจากไหมดิบ (ไหมไทย) ควั่นเกลียวตามขนาดสาหรับซอด้วง
ทั้งสายเอกและสายทุ้ม
6. หย่องซอ ทาจากไม้ไผ่หรือไม้โมก
7. คุณภาพเสียงคมชัด นุ่มนวลตามมาตรฐานของซอด้วง
8. มีอุปกรณ์ครบถ้วน
9. พร้อมถุงใส่ซอเย็บบุฟองน้าคุณภาพดี
(ตั้งตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครุภัณฑ์ดนตรี)
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 187)
ซออู้ จานวน 2 คัน
ซออู้ จานวน 2 คัน
1. คันทวนทาด้วยไม้ประดู่
2. ลูกบิดทาด้วยไม้ประดู่เป็นเนื้อไม้ชนิดเดียวกับคันทวน
3. คันชักทาด้วยไม้ประดู่ขึงด้วยหางม้าที่ปลายคันชักทั้งสองด้านเป็น
เนื้อไม้ชนิดเดียวกันกับคันทวน
4. กะโหลกซอทาด้วยกะลามะพร้าวฉลุลวดลายสวยงามขนาดรูปทรง
ได้มาตรฐาน ขึ้นหน้าด้วยหนังวัว
5. สายทาจากไหมดิบ (ไหมไทย) ควั่นเกลียวตามขนาดสาหรับซออู้
ทั้งสายเอกและสายทุ้ม
6. หมอนซอทาจากไม้ไผ่หรือไม้โมก
7. คุณภาพเสียงคมชัด นุ่มนวลตามมาตรฐานของซออู้
8. มีอุปกรณ์ครบถ้วน
9. พร้อมถุงใส่ซอเย็บบุฟองน้าคุณภาพดี
(ตั้งตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครุภัณฑ์ดนตรี)
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 187)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง

จานวน

16,000

บาท

จานวน

46,200

บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก ( 2 core ) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก ( RAM ) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive ) ชนิด SATA หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าท์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 (หน้า 4 ข้อ 7) )
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 188)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(inkjet) จานวน 6 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จานวน 6 เครื่อง
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi
หรือ 1200 x 4,800 (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ให้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ จานวน 1 เครื่อง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านแหลม จานวน 5 เครื่อง รวมเป็น
ทั้งหมด 6 เครื่อง
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 (หน้า 23 ข้อ 47) )
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 188)

หน้า : 34/64

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 11:00:32

จานวน

2,800

บาท

รวม

19,500

บาท

จานวน

19,500

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

4,280,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

4,280,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เป็น
เงิน 4,280,000 บาท
- สาหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแหลม
จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่
1.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดต้นสน เป็นเงิน 1,332,000
บาท
2.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในกลาง เป็นเงิน 788,000 บาท
3.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 2,160,000
บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 4,280,000 บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 179)

4,280,000

บาท

รวม

2,480,460

บาท

รวม

2,017,260

บาท

รวม

2,017,260

บาท

จานวน

1,269,300

บาท

เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครื่อง
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ให้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 (หน้า 27-28 ข้อ 58) )
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 188)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปูกระเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน
โครงการปูกระเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ต้นสนขนาดกว้าง 1.90 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 17.1 ตารางเมตร (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 174)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1 อัตรา
ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับต้นจานวน 1 อัตรา
และประเภททั่วไป จานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานเทศบาลประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1
อัตรา

จานวน

67,200

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
สาหรับจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท
อานวยการท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1 อัตรา และประเภท
อานวยการท้องถิ่นระดับต้น จานวน 1 อัตรา

จานวน

85,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 1 อัตรา

จานวน

532,440

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา

จานวน

63,120

บาท

รวม

463,200

บาท

รวม

10,200

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทาขวัญฝ่าอันตรายเป็น
ครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราวตามความจาเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม

3,000

บาท

3,000

บาท

4,200

บาท

332,000

บาท

10,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง รถ
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ
การ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด
ตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

25,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

45,000

บาท

จานวน

4,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือ
เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการเข้าวัดทาบุญ ปลูกต้นไม้ถวายวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขตวัด หรือในสถานที่
สาธารณะ โดยเป็นค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 145 )
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสารวจจานวนประชากรสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม ขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาล โดยเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยาพลาสติก
ค่าไซริงค์พลาสติก ค่าแอลกอฮอล์ ค่าถุงมือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า122 )
โครงการธนาคารต้นไม้
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพาะพันธ์ต้นไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่
และแจกให้ประชาชนนาไปปลูกที่ถนนหรือที่สาธารณะ โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก เช่น ถุงพลาสติก กากมะพร้าว
ดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 145 )
โครงการน้าตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ
ความกระด้างของน้าด้วยชุดทดสอบภาคสนาม โดยเป็นค่า
ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มในน้าและน้าแข็ง ชุดตรวจสอบ
ความกระด้างของน้า ปากกาวัดค่า PH และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 122 )
โครงการน้ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคูคลองที่ใสสะอาด
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรับบริจาคน้ามันพืชใช้แล้วจากบ้านเรือน
ประชาชน เพื่อรวบรวมนาไปขายและนาเงินไปซื้อหนังสือมอบให้
ห้องสมุดของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ โดยเป็นค่าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์โครงการ วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 146 )
โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก
โฟมบรรจุอาหารในเขตเทศบาลและจัดทาแผ่นพับให้ความรู้อันตราย
จากโฟมบรรจุอาหาร โดยเป็นค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง
2 ป้าย ค่าจัดทาแผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 123)
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จานวน

30,000

บาท

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหารและแผงลอย
จานวน
จาหน่ายอาหาร
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้นในร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตาบล
บ้านแหลม โดยเป็นค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.25612564 หน้า 124)

17,000

บาท

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนและ จานวน
ร้านมินิมาร์ท
สาหรับจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุดตรวจสอบ
เบื้องต้นในโรงอาหารของโรงเรียนโดยเป็นค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียผ้ากันเปื้อน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 124)

3,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

8,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสาหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร
ให้ผู้ประกอบการค้าอาหาร โดยเป็นค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องเขียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าผ้ากันเปื้อน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 123)

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าประปา
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้าประปาตามเกณฑ์
คุณภาพน้าประปาดื่มได้ ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย คลอรีนอิสระ
คงเหลือในน้าและค่าความเป็นกรดด่าง ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม
โดยเป็นค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบน้าบริโภค ชุดตรวจสอบ
คลอรีนอิสระคงเหลือในน้า ปากกาวัดค่าความเป็นกรดด่าง (PH)
ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้าบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 125)
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้าเพชรบุรี
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพแม่น้า
โดยจ่ายเป็น ค่าปากกาวัดค่า PH ชุดตรวจหาค่าออกซิเจนละลายในน้า
(Refill) ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 146)
โครงการพัฒนาคูคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดคูคลอง โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยเป็นค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 146)
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จานวน

85,000

บาท

โครงการรักษาความสะอาดแม่น้าเพชรบุรี
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้าเพชรบุรีโดยเรือ
กิจกรรมโพงพางดักขยะ กิจกรรมสารวจครัวเรือนที่ติดแม่น้าเพชรบุรี
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแหลม โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์
เช่น ไม้ อวน ตะปู เชือก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 147)

จานวน

5,000

บาท

โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง

จานวน

5,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และ
ที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก
ค่าวัสดุ
รวม

30,000

บาท

121,000

บาท

โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกอนุรักษ์แม่น้าเพชรบุรี
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการอนุรักษ์แม่น้าเพชรบุรี
กิจกรรมลงนามอนุรักษ์แม่น้าเพชรบุรี กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้า
ลงแม่น้าเพชรบุรี กิจกรรมวาดภาพสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์แม่น้า
เพชรบุรี กิจกรรมลงเรือรณรงค์เก็บขยะในแม่น้าเพชรบุรี โดย
จ่ายเป็นค่าเช่าเรือ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าผูกผ้า
หน้าเวที/ตกแต่ง ค่าป้ายผ้าไวนิล พร้อมโครงไม้ลงนาม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าอุปกรณ์
เครื่องเขียนวาดภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 147)

สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการปลูกพืชผัก
สวนครัวแนวตั้ง โดยเป็นค่าป้ายไวนิล ค่าเมล็ดหรือพันธ์พืช อุปกรณ์และ
วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 125)

วัสดุสานักงาน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสานักงาน
ที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

15,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้า
และวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

3,000

บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะ
และขนส่งและ เครื่องจักรกลต่างๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

10,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
หรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล
ต่างๆ หรือน้ากลั่นสาหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพ
สิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น

จานวน

40,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงาน
วิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

20,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการ
โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

จานวน

3,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่าย
เพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท

จานวน

30,000

บาท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

1,918,160

บาท

รวม

597,360

บาท

รวม

597,360

บาท

จานวน

425,940

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ จานวน 1
อัตรา

12,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา

143,160

บาท

จานวน

16,260

บาท

รวม

1,320,800

บาท

รวม

28,800

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
กรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราว ตามความจาเป็น

20,000

บาท

จานวน

8,800

บาท

รวม

879,000

บาท

จานวน

584,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประเภทวิชาการ จานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
- สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกาจัดลูกน้ายุงลาย กาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.25612564 หน้า 126)
- สาหรับจ่ายเป็นค่าผู้นาเต้นแอโรบิค (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 126)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

32,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

110,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง
พยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน
เป็นต้น
โครงการควบคุมพาหะนาเชื้อก่อโรค และโรคติดต่อในชุมชน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์กาจัดพาหะนาเชื้อ
ก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าเอกสารแผ่นพับ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 126)
โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อคัดกรอง และ
ให้คาแนะนาในการรักษา และบันทึกข้อมูลในสมุดประวัติสุขภาพ โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 127)
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนาสุขภาพชุมชน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 127)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุก
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อกาหนด
แนวทางการดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชน และจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพเชิงรุก โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่ารถ ค่าป้าย
ค่าของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฎในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 128)
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 128)
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดบริการทางด้านสาธารณสุข
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชน
และออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป โดย
จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการออกหน่วย และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวของ (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 129)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และ
ที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
และวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้
งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

30,000

บาท

รวม
จานวน

413,000

บาท
3,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขน
ส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น

10,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ากลั่น
สาหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และราย
จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น

150,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยา
ศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

250,000

บาท

รวม

1,200,840

บาท

รวม

1,047,840

บาท

รวม

1,047,840

บาท

จานวน

711,000

บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับต้น จานวน 1 อัตรา และประเภท
วิชาการ จานวน 1 อัตรา
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอานวย
การท้องถิ่นระดับต้น จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 2 อัตรา

18,000

บาท

297,840

บาท

21,000

บาท

รวม

153,000

บาท

รวม

39,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจาเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ

5,000

บาท

34,000

บาท

รวม

35,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถ
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด
ตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น

10,000

บาท

15,000

บาท

10,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือ
เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชด
ใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และ
ที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก
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ค่าวัสดุ

รวม

79,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสานักงานที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

50,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและ
วิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
เพื่อ ประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และรายจ่ายที่ต้องชาระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

3,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อ
สร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวม
ถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

3,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการ
โฆษณาและเผยแพร่ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้อง ชาระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

3,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา ทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงราย
จ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท

20,000

บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

รวม

829,000

บาท

งบบุคลากร

รวม

294,000

บาท

รวม

294,000

บาท

จานวน

294,000

บาท

รวม

535,000

บาท

รวม

9,000

บาท

จานวน

9,000

บาท

รวม

303,000

บาท

จานวน

230,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

3,000

บาท

50,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประเภททั่วไป จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
ค่าระวางรถบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็น
รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น
- สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมดูแลบารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะในเขตเทศบาล (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 132)
- สาหรับจ่ายเป็นค่าทาประกันภัยรถกระเช้าไฟฟ้า (ปรากฎในแผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 176)

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือ
เงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น
โครงการถนนสวยงาม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาลตามที่
ประชาชนคัดเลือก โดยจ่ายเป็นค่าทาสีคัยหินทางเท้า ค่าติดตั้งป้ายจราจร
ป้ายเตือน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทาเอกสาร เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และ
ที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก

20,000

บาท

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและ
วิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

223,000

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อ
สร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

60,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขน
ส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

20,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ากลั่น
สาหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และราย
จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น

20,000

บาท

วัสดุอื่น
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภท
ใดๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

3,000

บาท

บาท
120,000 บาท
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งานสวนสาธารณะ

รวม

701,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

246,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

225,000

บาท

จานวน

220,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และ
ที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก

5,000

บาท

รวม

21,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อ
สร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

5,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ากลั่น
สาหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและราย
จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น

6,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการ
เกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

10,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ เป็นต้น
- สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบารุงดูแลรักษาต้นไม้ปลูกต้นไม้
เกาะกลางถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียวและที่สาธารณะ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90)

ค่าวัสดุ
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งบลงทุน

รวม

455,000

บาท

รวม

455,000

บาท

จานวน

455,000

บาท

รวม

7,671,400

บาท

รวม

2,165,400

บาท

รวม

2,165,400

บาท

จานวน

416,520

บาท

จานวน

15,120

บาท

จานวน

750,480

บาท

จานวน

12,600

บาท

จานวน

941,880

บาท

จานวน

28,800

บาท

รวม

5,506,000

บาท

รวม

3,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจาเป็น

3,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
สาหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนทางเข้า
เทศบาล จานวน 7 ชุด โดยติดตั้งเสาไฟเหล็กสูง 6 เมตร
หนาไม่น้อยกว่า 3.25 มม. ชุบกัลวาไนซ์และพ่นสีฝุ่นทับติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์ แบบ mono ขนาด 110 w พร้อมแบตเตอร์รี่
ลิเธียมและชาร์ทคอนโทรลเลอร์ ขนาด 12 V 90 AH และ
โคมไฟถนน LED ขนาด 40 w (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 132)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประเภททั่วไป จานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ของพนักงาน
เทศบาล ประเภททั่วไป จานวน 1 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาของลูกจ้าง
ประจา จานวน 3 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจาที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้น
สูงสุดของบัญชีกลุ่มตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 6 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 3 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

4,488,000

บาท

จานวน

4,210,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็น
รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
- สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอยค่าจ้างเหมา
รักษาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ (ปรากฎในแผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 148)
- สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนาไปกาจัด
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 148)
- สาหรับจ่ายเป็นค่าทาประกันภัยรถขยะ (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 176)

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือ
เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น
โครงการกวาดบ้านทาความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทาความสะอาด
บ้านเรือน พื้นที่สาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย
จ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90)
โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ โดยจ่ายเป็น
ค่าจัดทาบล็อกซีเมนต์ ค่าอิฐบล็อก ค่าดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 148)
โครงการผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพจากขยะอินทรีย์
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพจากขยะอินทรีย์ โดย
จ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากากน้าตาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 149)
โครงการผ้าป่าขยะ
สาหรับจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะ โดย
จ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 149)
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จานวน

3,000

บาท

โครงการศูนย์พักและกาจัดขยะอันตราย
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาที่พักขยะอันตรายและป้องกัน
ขยะอันตรายปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 150)

จานวน

40,000

บาท

โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ

จานวน

15,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และ
ที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก

180,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

995,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและ
วิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้นรวม
ถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

20,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

40,000

บาท

โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วใน
ครัวเรือน โดยตั้งจุดทิ้งสิ่งของ และบริการเก็บขนเป็นกรณีพิเศษ
โดยจ่ายเป็น ค่าแผ่นป้าย ค่าเอกสารแผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 149)

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสร้างจิตสานึกและความตระหนัก
ให้แก่เด็กเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 150)
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หน้า : 51/64

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อ
สร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวม
ถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและรายจ่าย ที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

50,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขน
ส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

80,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ากลั่น
สาหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและราย
จ่ายที่ต้องชาระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น

600,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานด้านวิทยา
ศาสตร์ด้านการแพทย์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

180,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการ
เกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

5,000

บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดับ
เพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

15,000

บาท
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วัสดุอื่น
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภท
ใดๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวม
ถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

5,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
สาหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาล

รวม
จานวน

20,000

บาท
10,000 บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
สาหรับจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล

จานวน

10,000

บาท

รวม

865,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

425,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

425,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการครอบครัวนักปั่น สร้างสรรค์วินัยจราจร
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจาวัน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของราลวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์
เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 133)
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชน ในแต่ละชุมชนทั้ง 9 ชุมชน และเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมผู้บริหารพบแกนนาชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง โดย
จ่ายเป็นค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าจัดทาเอกสาร ประกอบการประชุม
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 133)
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มสตรี
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าจัดทาเอกสาร
ประกอบการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง (ปรากฎในแผนพัฒนา
สี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้า 133)
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และของดีบ้านแหลม
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดทาเอกสาร และรวบรวมเอกสารข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และของดีบ้านแหลมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว สาหรับ
การสืบค้นข้อมูลของประชาชนทั่วไปและค่าจัดแสดงข้อมูลสาหรับ
ผู้เยี่ยมชม ณ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านแหลม เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 134)
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จานวน

50,000

บาท

โครงการทบทวนและจัดทาแผนชุมชน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประาคมชุมชนเพื่อทบทวน และจัดทา
แผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่า และเครื่องดื่ม ค่าจัดทาเอกสาร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 134)

จานวน

15,000

บาท

โครงการประชาคมตาบลบ้านแหลม

จานวน

15,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน
และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฎในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 136)

จานวน

50,000

บาท

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก

จานวน

15,000

บาท

โครงการถนนภูมิปัญญา สินค้าชุมชนคนบ้านแหลม
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตลาดภูมิปัญญาสินค้าของดี
บ้านแหลม สาหรับเป็นของฝาก โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าประดับตกแต่งไฟ เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 134)

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมระดับตาบลเพื่อพิจารณา
หาข้อสรุปในการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแหลม และการจัดทาแผน
พัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแหลม โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ค่าจัดทา
เอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 135)
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 135)

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิเด็ก
และการคุ้มครองเด็กในชุมชนท้องถิ่น การจัดทาระบบข้อมูลเด็กในชุมชน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กในชุมชน และการจัดบริการ
สาหรับเด็กในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ (ปรากฎในแผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 136)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

440,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

440,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
1. โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม) นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขต
เทศบาลตาบลบ้านแหลม
โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจับลิง เคลื่อนย้ายลิงนาส่งสถานี
เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จังหวัดราชบุรีเป็นเงิน 440,000 บาท (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 180)

440,000

บาท

รวม

542,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

536,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

486,000

บาท

จานวน

216,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ
- สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการคาแนะนาการใช้
เครื่องออกกาลังกายในศูนย์ฟิตเนตของเทศบาล (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 137)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัด
เลือกภาคกลางและระดับประเทศ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลตาบล
บ้านแหลมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มสาหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ
เครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องในโครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
นักกีฬา ฯลฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า137)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองชุมชน
และตะกร้อชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแหลม โดยจ่ายเป็น
ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬา
ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับนักกีฬา
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์
ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เละค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการดาเนินงาน เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.25612564 หน้า 137)
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จานวน

50,000

บาท

โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะในการเล่นกีฬา
ประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ว่ายน้า วอลเล่ย์บอลฯลฯ เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการฝึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 138)

จานวน

30,000

บาท

โครงการเยาวชนคนทูบีทาดีเพื่อพ่อ

จานวน

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

6,000

บาท

รวม

6,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านแหลมเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
นักกีฬา ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขัน เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 138)

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ของเยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งเวที
ค่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าสนับสนุนการแสดงและ
ออกร้านกิจกรรม เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 138)
โครงการเสียงเพลงสร้างสุข
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยการฝึกสอน
ร้องเพลง และฝึกสอนลีลาศ ให้แก่ ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับการกีฬา
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้หินอ่อน
จัดซื้อเก้าอี้หินอ่อน ขนาดหน้าเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 35x80
สูง 37 ซม. จานวน 10 ตัว เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการ
เครื่องออกกาลังกาย/สนามเด็กเล่นของเทศบาลตาบลบ้านแหลม
(ตั้งตามราคาท้องตลาด) (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 188)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

450,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

330,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

330,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
ขนมสาหรับเด็ก เยาวชนผู้มาร่วมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เวที ค่าเช่าเครื่องเล่นสาหรับเด็ก
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสนับสนุนการแสดงต่างๆ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่ารางวัล ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งรถ เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140)
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าจัดทาป้าย
ค่าจ้างเหมาเช่าเรือ พร้อมตกแต่งเรือองค์กฐิน ค่าเช่าเครื่องดนตรี
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140)
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าต้นเทียน ค่าเครื่อง
ไทยทาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.25612564 หน้า 140)
โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสอนและฝึกทาว่าวไทยและจัด
แข่งขันว่าวไทย โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายค่าอาหาร อาหารว่าง
เครื่องดื่มและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกฯลฯ เป็นต้น
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

120,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

120,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

รวม

1,782,820

บาท

รวม

1,609,020

บาท

รวม

1,609,020

บาท

จานวน

1,177,200

บาท

จานวน

67,200

บาท

จานวน

85,200

บาท

จานวน

254,280

บาท

จานวน

25,140

บาท

รวม

173,800

บาท

รวม

15,800

บาท

จานวน

3,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.1) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรี
เมืองเพชร ครั้งที่ 31 ประจาปี 2561 จานวน 40,000 บาท
- สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานพระนครคีรีการตกแต่งขบวนแห่
พิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวโดยอุดหนุนให้ที่ทาการปกครองอาเภอบ้าน
แหลม (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 181)
1.2) อุดหนุนการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 9
อาเภอบ้านแหลม จานวน 80,000 บาท
- สาหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงาน “ เปิดโลกทะเลโคลน ” ครั้งที่ 9
อาเภอบ้านแหลม ให้แก่ ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านแหลม
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 182)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1 อัตรา ประเภทอานวย
การท้องถิ่นระดับต้น จานวน 1 อัตรา (อัตราว่าง) และประเภททั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานเทศบาล ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับ
กลาง จานวน 1 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
สาหรับจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอานวย
การท้องถิ่นระดับกลาง จานวน 1 อัตรา และอานวยการท้องถิ่นระดับ
ต้น จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา(อัตราว่าง) พนักงานขับรถ
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา(อัตราว่าง
พนักงานขับรถ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทาขวัญ ฝ่าอันตรายเป็น
ครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
กรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจาเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ

3,000

บาท

9,800

บาท

รวม

33,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่ง
ของต่างๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติด
ตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ใน
รายจ่ายประเภทนี้

3,000

บาท

10,000

บาท

20,000

บาท

รวม

120,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสานักงานที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

40,000

บาท

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือ
เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหาย เป็นต้น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และ
ที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก
ค่าวัสดุ

หน้า : 59/64

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 11:00:33

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่
มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

3,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขน
ส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะ เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น

7,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น
ส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ากลั่น
สาหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและราย
จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น

30,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงราย
จ่ายเพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท

40,000

บาท

รวม

5,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย เป็น
ต้น

5,000

บาท

รวม

10,814,560

บาท

รวม

451,260

บาท

รวม

451,260

บาท

จานวน

277,740

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประเภททั่วไป จานวน 1 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม
รวม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

173,520

บาท

บาท
3,000 บาท

33,000

3,000

บาท

รวม

30,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสานักงานที่
มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
และที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงราย
จ่ายเพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท

20,000

บาท

สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือ
เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น
ค่าวัสดุ
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

10,330,300

บาท

รวม

10,330,300

บาท

3,925,000

บาท

2,350,000

บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อกคอนกรีตทาง จานวน
เท้าและก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้า
เพชรบุรี-สามแยก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม
โดยทาการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร พร้อม
ปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าพื้นที่รวมคันหินไม่น้อยกว่า 880.00
ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยูขนาดกว้าง
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร ความยาวสองข้างรวม
550.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กช.5/2561
พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น 13.203860 , 99.975267 จุดสิ้นสุด
13.205161 , 99.973292 (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 92)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อคคอนกรีตทาง จานวน
เท้าและก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณถนนแยกวัดต้นสน-แยก
ธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม
โดยทาการปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร พร้อมปูปล็อค
คอนกรีตทางเท้าพื้นที่รวมคันหินไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร
และก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร ความยาวสองข้างรวม 498.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กช.3/2561 พิกัดโครงการ
จุดเริ่มต้น 13.211334 , 99.982590 จุดสิ้นสุด 13.209481,
99.982826 (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 92)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยู ตั้งแต่หลังโบสถ์วัดลักษณา
ราม-คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม
โดยทาการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร ยาว 230.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กช.2/2561 พิกัดโครงการ
จุดเริ่มต้น 13.209235, 99.977509 จุดสิ้นสุด 13.210821,
99.978591 (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 93)

จานวน

669,900

บาท

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนเพชรบุรีบ้านแหลมฝั่งตะวัน
ออก ตั้งแต่เชิงสะพานวัดศีรษะคาม-ซอยเทศบาล 15 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม
โดยทาการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00
เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ระยะทางยาว 500.00 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล เลขที่ กช.4/2561 พิกัดโครงการ จุดเริ่ม
ต้น 13.202356 , 99.982126 จุดสิ้นสุด 13.207364 , 99.982167
(ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 93)

จานวน

2,785,000

บาท
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499,500

บาท

จานวน

51,500

บาท

จานวน

49,400

บาท

รวม

25,042,430

บาท

รวม

25,042,430

บาท

งบกลาง
รวม
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคมพ.ศ.2533 โดยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทั้งหมดที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ 2561 ตั้งจ่ายจากราย
ได้ เป็นเงิน 320,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 86,400 บาท

25,042,430

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สาหรับจ่ายเป็นเงินหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในเขต
เทศบาลตาบลบ้านแหลม จานวน 2,248 ราย แยกเป็นช่วงอายุระหว่าง
60-69 ปี จานวน 1,200 ราย ช่วงอายุระหว่าง 70-79 ปีจานวน
625 ราย ช่วงอายุระหว่าง 80-89 ปี จานวน 357 ราย และช่วงอายุ
90 ปีขึ้นไป จานวน 66 รายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน
18,110,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 142)

18,110,000

โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูป จานวน
ตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้า ค.ส.ล. ตั้งแต่บริเวณแยกถนนหลังวัดลัก
ษณารามถึงถนนหน้าศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม
โดยทาการก่อสร้างเสริมถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.90-3.30
เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 272.80 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูป
ตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 66.00 เมตร และ
ปรับปรุงฝารางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 84.00
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กช.1/2561 พิกัดโครงการ จุด
เริ่มต้น 13.209395 , 99.977734 จุดสิ้น
สุด 13.208788 , 99.978038 (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.25612564 หน้า 96)
โครงการขุดลอกคลองยายติก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม
โยทาการขุดดินขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 - 3.50 เมตร ก้น
คลองกว้างเฉลี่ย 1.50 - 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ ระยะทางยาว 165 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินที่ขุดลอกไม่ต่า
กว่า 360 ลูกบาศก์เมตร (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 151)
โครงการขุดลอกคลองวิก หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม
โดยทาการขุดดินขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 - 3.50 เมตร ก้น
คลองกว้างเฉลี่ย 1.50 - 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ระยะทางยาว 150 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินที่ขุดลอก ไม่ต่า
กว่า 332 ลูกบาศก์เมตร (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 151)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

จานวน

บาท
406,400 บาท

บาท
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เบี้ยยังชีพคนพิการ
สาหรับจ่ายเป็นเงินสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแหลม จานวน 428 ราย ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 4,140,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 142)

จานวน

4,140,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สาหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียน
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแหลม จานวน 91 ราย ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 550,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 142)

จานวน

550,000

บาท

สารองจ่าย
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือเพื่อ
บรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จานวน
- สาหรับจ่ายตามข้อผูกพันรายการต่างๆ ดังนี้
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 285,570 บาท
- สาหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล
ตาบลบ้านแหลมในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคิดคานวณจากค่ารายหัวๆละ 45
บาท ของยอดจานวนประชากร ณ เดือน มิถุนายน 2560 มี
จานวน 12,144 คน ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เป็นเงิน 560,000 บาท

200,000

บาท

471,800

บาท

2. ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 86,230
บาท
- สาหรับจ่ายเป็นค่าบารุงรายปีให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย โดยคิดคานวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วน
หกของงบประมาณรายรับดังกล่าว
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นเงิน 100,000 บาท
- สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในการจัดการจราจรในสิ่งที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น การจัดทาป้ายสัญญาณ
จราจร เป็นต้น โดยพิจารณาตั้งจ่ายจากรายรับจริงประเภทเงินค่าปรับผู้
กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบกทั้งจานวนและตั้งจ่ายจากเงินรายได้อื่นอีก
ตามความเหมาะสม
เงินช่วยพิเศษ
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทาศพพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างในกรณีที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ

จานวน

30,000

บาท

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
สาหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

จานวน

970,240

บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
สาหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพและเงินช่วยเหลือพิเศษ ให้
แก่ พนักงานเทศบาลผู้รับบานาญ โดยถือตามเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริง

จานวน

55,490

บาท

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 11:00:33

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินบาเหน็จลูกจ้างประจา ให้แก่ นายอภิชาติ พงษ์ทอง โดย
จ่ายให้ เป็นรายเดือนๆ ละ 9,030 บาท รวม 12 เดือน
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108,500

บาท

