
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองปากช่อง

อําเภอ ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 300,821,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 32,163,800 บาท
งบบุคลากร รวม 16,601,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,208,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,430,000 บาท
-  เงินเดือนสําหรับนายกเทศมนตรี  เป็นเงิน    540,000   บาท
-  เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน  890,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เป็น
เงิน  1,430,000 บาท งานบริหารทัวไป  )

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกดังนี
-  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นเงิน  108,000
   บาท
-  เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งประจําตําแหน่งรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  3   อัตรา เป็นเงิน  243,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เป็น
เงิน  351,000 บาท )

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกดังนี
-  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  เป็นเงิน    108,000   บาท
-  เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  เป็นเงิน  243,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เป็น
เงิน  351,000 บาท )

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 513,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรีดังนี
-  เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ  เป็นเงิน 378,000บาท
-  เงินเดือนทีปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
เป็นเงิน   135,000   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เป็น
เงิน  513,000บาท )
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,563,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล ดังนี
-  เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล   เป็นเงิน    296,700    บาท
-  เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล   เป็นเงิน   243,000    บาท
-  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล     เป็นเงิน  3,024,000   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป เป็น
เงิน  3,563,700บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,393,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,202,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญ  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 218,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  ดังนี
-ค่าตอบแทนเงินรายเดือนของปลัดเทศบาล                  
-ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 254,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,460,300 บาท
-ค่าจ้างพนักงานตามภารกิจสํานักปลัดเทศบาล  
-ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปสํานักปลัดเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 257,900 บาท
-เงินเพิมการครองชีพฯพนักงานตามภารกิจสํานักปลัด
เทศบาล                 
-ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปสํานักปลัดเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 13,251,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,001,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 525,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรส่วน
ท้องถิน   โดยแยกดังนี
-เงินสมนาคุณ เป็นเงิน 10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย  เมือมีความจําเป็น
จะตังคณะกรรมการ
-เงินรางวัลนําจับ เป็นเงิน 5,000   บาท
เพือจ่ายเป็นรางวัลนําจับให้กับเจ้าหน้าทีผู้นําจับกุมผู้กระทําผิด
เทศบัญญัติ  และพระราชบัญญัติ
-เงินค่าการปฏิบัติงานเจ้าหน้าทีตํารวจ   เป็นเงิน 10,000    บาท
เพือจ่ายเป็นรางวัลการปฏิบัติงาน   เจ้าหน้าทีตํารวจทีมาช่วยงานเทศ
กิจ   จํานวน  2  นาย   
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน 500,000บาท
เพือจ่ายเป็นรางวัลการปฏิบัติงาน   
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ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่คณะกรรมการท้องถิน อาทิเช่น  คณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ  ค่าเบียประชุม  ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อ
สอบ ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน  สอบคัด
เลือก  คัดเลือก

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้กับพนักงาน
เทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสามัญทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญและ
ลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 8,770,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินกิจการให้แก่เทศบาล   ค่า
ธรรมเนียม   และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่ารับวารสารค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดสํานักงาน
เทศบาล   และจ้างยามรักษาการสํานักงาน 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 4,020,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆดังนี
-ค่ารับรองผู้ทีมาเยียมหรือมาตรวจงานของเทศบาลและชมกิจการของ
เทศบาลเป็นครังคราวโดยตังตามเกณฑ์การจ่ายค่ารับรองตาม
หนังสือ  กระทรวงมหาดไทย ที  มท  0808.4/ว2381  ลงวันที  28
 กรกฎาคม  2548  ให้ตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของรายได้จริงในปีทีล่วง
มา   โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม  และเงินทีมีผู้อุทิศให้เป็นเงิน  1,000,000  บาท
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล  เป็นเงิน  20,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายทางรัฐพิธีต่างๆ เป็นเงิน 3,000,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทางรัฐพิธีต่างๆ ในการจัดซือจัดหาวัสดุในกรณีทีจํา
เป็น  ฯลฯ    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินก่อให้เกิดความเสียหาย
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล “๒๔  เมษายน ของทุกป”ี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์   อาหารเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจํา
เป็นในโครงการ  ฯลฯ  โดยถัวจ่าย
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 74 ข้อ 1)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  เครืองอุปโภคบริโภค  ค่าจ้างเหมาทํา
อาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  โดยถัวจ่าย
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 48 ข้อ 1)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบัน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายๆของสํานักปลัด  ฯลฯ  โดยถัวจ่าย
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 74 ข้อ 3)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการต่างๆของ
เทศบาลเมืองปากช่อง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเหมา ค่าฝึกอบรม  ค่าอาหารเครืองดืม วิทยากร  ค่าใช้จ่าย
อืน ๆ  ทีจําเป็นและจัดซือวัสดุทีใช้ในโครงการ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดู
งานฯลฯ โดยคํานวณจากฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทัว
ไป ทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณตามระเบียบ  ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณฯ ของปีงบประมาณทีผ่านมา300,821,000 บาท มาคํานวณการ
ตังงบประมาณตามอัตรารายได้เกิน  50  ล้านบาท  แต่ไม่เกิน  300  ล้าน
บาท  ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ  2.5 เป็นเงิน  7,520,525
บาท เป็นเงิน   50,000  บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 76 ข้อ 10)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเหมา  ค่าฝึกอบรม  ค่าอาหารเครืองดืม  วิทยากร  ค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและจัดซือวัสดุทีใช้ในโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงาน ฯลฯ  โดยคํานวณจากฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุน
ทัวไป  ทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณฯ ของปีงบประมาณทีผ่านมา300,821,000  บาท มาคํานวณ
การตังงบประมาณตามอัตรารายได้เกิน  50  ล้านบาท  แต่ไม่เกิน  300
  ล้านบาท  ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ  2.5   เป็น
เงิน  7,520,525  บาท เป็นเงิน   50,000  บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 75 ข้อ 9)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลและนายก
เทศมนตรี  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที76  ข้อ 11)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ จํานวน 450,000 บาท

เช่น  ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าเบียเลียงเดินทาง  ฯลฯ  เป็นต้น 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานเทศบาลและ
ครุภัณฑ์อืนๆ  ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าวัสดุ รวม 1,120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา  ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น   สายไฟ  หลอดไฟฟ้า  ชิน
ส่วนต่าง  ๆ   ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านทีจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น นํายาล้าง
ห้องนําแก้วนํา ชุดกาแฟ กระดาษชําระ ฯลฯ 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้อัด ปูน ทราย ฯลฯ  ทีจํา
เป็นต้องใช้ซึงอยู่ในความรับผิดชอบ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามความจํา
เป็น   เช่น  นํากลัน  แบตเตอรี  นํามันเบรก  ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ทีใช้ปฏิบัติงานซึงอยู่ในความรับผิดชอบ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  ใบ
มีด  เครืองตัดหญ้า  กรรไกร  และวัสดุอืนๆ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทีใช้ในกิจกรรมของ
เทศบาล    เช่น    แผ่นป้าย   ม้วนเทป   ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก์
เก็ต  จานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนืองใช้กับคอมพิวเตอร์   ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,360,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล และทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล  และทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการกับหน่วยงานอืน ๆ  ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต  ADSL

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งสิงของไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ   ของเทศบาล
ทีจําเป็นต่อทางเทศบาล  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนเกียวกับการใช้บริการ  

งบลงทุน รวม 2,281,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 10 หลัง จํานวน 79,000 บาท
เพือจัดซือตู้จัดเก็บเอกสาร 4 ลินชัก จํานวน  หลังๆละ 7,900 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้า 26 ข้อ 2)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,202,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาล จํานวน 1,702,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร บริเวณสีแยกสะดวกสะ
บายมินิมาร์ท โดยดําเนินการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรจํานวน 1
 ระบบ ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 75 ข้อ 7)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซุ้มประตูเมือง (AEC) จํานวน 500,000 บาท
เพือก่อสร้างปรับปรุงซุ้มประตูเมือง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 12
 เมตร จํานวน 1 ซุ้ม
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 74 ข้อ 4)

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางเพือเป็นผู้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจ ตามมติการประเมินที ก.จ.,ก.ท. กําหนด(ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 74 ข้อ 2)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 7,603,628 บาท
งบบุคลากร รวม 4,551,728 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,551,728 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,070,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญกองวิชาการและแผนงาน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ของกองวิชาการและแผน
งาน(เดือนละ  1,500  บาท)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,324,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินเพิมการครองชีพของพนักงานจ้าง
ทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ของกองวิชาการและแผนงาน ดังนี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 138,588 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพของพนักงานจ้างทัวไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี
-เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา เป็น
เงิน30,588 บาท
-เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  9  อัตรา  เป็น
เงิน 108,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 2,866,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,900 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับของกองวิชาการ
และแผนงาน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองวิชาการและแผนงานทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองวิชาการและแผนงานทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,930,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม 
ค่าเข้าเล่มเอกสารต่างๆ  ค่าลงทะเบียนและอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและโครงการต่างๆ 
ของกองวิชาการและแผนงานดังนี
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เป็นเงิน…30,000..…บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่า
เช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าเบียเลียงในการเดินทางไปราชการเป็นต้น
โครงการประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง จํานวน 150,000 บาท

(ปรากฎตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 78 ข้อ 18)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 400,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้าที 7 ข้อ 7)
โครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาค
รัฐ

จํานวน 50,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 80 ข้อ 23)
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพือประชาชน จํานวน 50,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 80ข้อ 22)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองวิชาการและแผนงาน
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ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของกองวิชาการและแผนงาน 
เครืองเขียนแบบพิมพ์ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา 
หมึกพิมพ์และอืนๆ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ของกองวิชาการและแผนงาน
เช่น  ปลักไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  บัลลาสต์  และอุปกรณ์อืนๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะของกองวิชาการและแผนงาน  
ตามความจําเป็น  เช่น  ยางนอก  ยางใน แบตเตอร์รี และอืนๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  ของกองวิชาการและแผน
งาน  
เช่นนํามัน  นํามันเครือง  และ อืนๆ   สําหรับรถยนต์ทีใช้ในราชการ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ของกองวิชาการและแผน
งาน 
ทีใช้ในกิจกรรมของเทศบาล เช่น ล้างอัดภาพ    ขยายรูปสี   ค่าแผ่นซีดี   
แผ่นป้าย  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  และอืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  ของกองวิชาการและแผน
งาน
เช่น  เมาส์  ตลับผงหมึกคอมพิวเตอร์  สายเคเบิลแป้นพิมพ์  และอืนๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 371,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดติดตัง
ภายนอกอาคารของกองวิชาการและแผนงาน
(ใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือสังการ ที มท 0808.2/ว 3523ลงวันที 20
 มิถุนายน 59)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองวิชาการและแผนงาน 
ซึงใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนกับการใช้บริการของกองวิชาการและแผนงาน
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งบลงทุน รวม 185,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 185,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้บานเลือน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือน 
จํานวน 2 หลัง(ราคาหลังละ 4,000 บาท)
(เป็นราคาตามท้องตลาดและได้ตรวจสอบแล้ว เป็นราคาทีเหมาะ
สม ประหยัดสามารถจัดหาได้)
(แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 ถึง 2564)  เทศบาลเมือง
ปากช่อง หน้าที29 ข้อ 21)

จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน
จํานวน 1  หลัง(ราคาตู้ละ 5,500 บาท)
ตู้เหล็กขนาน2 บาน (มอก.)
มีมือจับชนิดบิด
มีแผ่นชันปรับระดับ 3ชัน
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2560)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิมเติม ฉบับท1ี
 เทศบาลเมืองปากช่อง หน้าที29ข้อ 22)

จัดซือโต๊ะทํางานระดับ 3-6 แบบเหล็ก พร้อมเก้าอี จํานวน 9,600 บาท
เพือจัดเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานระดับ 3-6 แบบเหล็ก 
พร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด
(เป็นราคาตามท้องตลาดและได้ตรวจสอบแล้ว เป็นราคาทีเหมาะ
สม ประหยัดสามารถจัดหาได้)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิมเติม ฉบับท1ี
 เทศบาลเมืองปากช่อง หน้าที29 ข้อ 20)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือเครืองเสียงแบบพกพา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเสียงแบบพกพา
ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
มาตรฐาน จํานวน 1 ชุด
จัดซือเครืองเสียงแบบพกพา จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี
- เครืองขยายเสียงเพาเวอร์มิกเซอร์ (Powered Mixer) แบบพก
พา ขนาดกําลังขับไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จํานวน 1 เครือง
- ลําโพงชนิด 2 ทาง ขนาดกําลังไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ต่อข้าง จํานวน 1 คู่
- ขาตังลําโพง จํานวน 1 คู่ 
- ชุดสายลําโพง และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
(เป็นราคาตามท้องตลาดและได้ตรวจสอบแล้ว เป็นราคาทีเหมาะ
สม ประหยัดสามารถจัดหาได้)
(ปรากฎแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิมเติม ฉบับท1ี
 เทศบาลเมืองปากช่อง หน้าที28 ข้อ 14)
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จัดซือโดรน ถ่ายภาพมุมสูง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโดรน ถ่ายภาพมุมสูง
ชนิดมีจอภาพในตัวแผงควบคุมหลักพร้อมอุปกรณ์
มาตรฐานจากโรงงาน จํานวน 1 ชุด
จัดซือโดรนถ่ายภาพมุมสูงชนิดมีจอภาพในตัวแผงควบคุมหลัก จํานวน ๑ 
เครือง
ประกอบด้วยรายละเอียดและคุณสมบัติดังนี
- เป็นเครืองบินระบบอากาศยานไร้นักบินแบบปีกหมุนแบบมีใบพัดหลัก
ไม่น้อยกว่า 4 ใบพัด
- สามารถบินได้ไกลสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร
- สามารถบินได้นานไม่ตํากว่า 30 นาที
- ติดกล้องถ่ายภาพมุมสูง ชนิดคุณภาพสูงความละเอียดไม่ตํา
กว่า 20 MegaPixels 
- กล้องถ่ายภาพสามารถบันทึกภาพได้รายละเอียดสูงในระดับไม่ตํา
กว่า 4K
- เซ็นเซอร์เลนส์กล้องถ่ายภาพ ขนาดไม่ตํากว่า 1 นิว
- มีจอภาพแสดงภาพถ่ายทอดสดจากกล้องในแผงควบคุม
หลัก (Build In Screen)
- ราคารวมแบตเตอรีและอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
(เป็นราคาตามท้องตลาดและได้ตรวจสอบแล้ว เป็นราคาทีเหมาะ
สม ประหยัดสามารถจัดหาได้)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิมเติม ฉบับท1ี
 เทศบาลเมืองปากช่อง หน้าที28 ข้อ 13)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนานไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphich Processing) ไม่น้อย
กว่า6 แกน หรือ
2) ในกรณีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนานไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนานไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนานบรรจุไม่น้อยกว่า TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย
-  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768  Pixel  และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว
-  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ 10/100/1000  Base-Tหรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  สามารถใช้งาน  Wi-Fi  (802.11b,g,n)  และ  Bluetooth ได้เป็น
อย่างน้อย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 21 เมษายน พ.ศ.2560)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิมเติม ฉบับท1ี
 เทศบาลเมืองปากช่อง หน้าที28 ข้อ15)
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 ชุด
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (จอขนานไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHzหรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนานไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนานบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด Solid  State  Disk  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย
-  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768  Pixel  และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว
-  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  
แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาท์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนานไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 21 เมษายน พ.ศ.2560)
(ปากฎตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิมเติม ฉบับท1ี
 เทศบาลเมืองปากช่อง หน้าที28 ข้อ 16)

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครือง
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด  LED  ขาวดํา  (18  หน้า /นาที)  
คุณลักษณะพืนฐาน
 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600dpi
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm)
 -  มีหน่วยความจํา  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB
 -  มีช่องเชือมต่อ  (Interfance)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  2.0
  หรือดกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
 -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ
 วันที 21 เมษายน พ.ศ.2560)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิมเติม ฉบับท1ี
 เทศบาลเมืองปากช่อง หน้าที29 ข้อ 18)
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตังถังหมึก(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถึงหมึก
พิมพ์  (Ink  Tank  Printer)  ราคา  4,300  บาท
 คุณลักษณะพืนฐาน
 - เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์   (Ink  Tank  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อ
นาที  (ppm)  หรือ  8.8  ภาพต่อนาที(ipm)
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อ
นาที  (ppm)  หรือ  4.5  ภาพต่อนาที (ipm)
 -  มีช่องเชือมต่อ  (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือ
ดกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
 -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50  แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 21 เมษายน พ.ศ.2560)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิมเติม ฉบับท1ี
 เทศบาลเมืองปากช่อง หน้าที29 ข้อ19)

จัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟขนาด 800VA  จํานวน  1 เครือง
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาน 800 VA ราคา 2,800 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 21 เมษายน พ.ศ.2560)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิมเติม ฉบับท1ี
 เทศบาลเมืองปากช่อง หน้าที28 ข้อ 17)

งานบริหารงานคลัง รวม 10,314,170 บาท
งบบุคลากร รวม 6,518,670 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,518,670 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,011,470 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีของกองคลัง
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองคลัง  
เดือนละ 5,600 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการของกองคลัง  
เดือนละ 5,600 บาท
เพือจ่ายเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,192,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจของกองคลัง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเงินเพิมการครองชีพของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

งบดําเนินงาน รวม 3,637,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 654,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้างคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  ตามหนังสือที  มท.๐๘๓๔.๓/ว ๔๓๒๑     
ลงวันที  ๙  ธันวาคม  ๒๕๔๖  และหนังสือ  ที  มท.๐๘๓๔.๒๕/ว๑๖๘  ลง
วันที  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  เรือง  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซือ/จัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อ
สร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้กับพนักงาน
เทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับของกองคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 184,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของ
กองคลังทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 2,405,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนฯ  ต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สินของธนารักษ์  เขตพืนทีจังหวัด
นครราชสีมา  ได้แก่  อาคารพาณิชย์  ตลาดสด  ห้องสุขา  และทีดินรอบ
บริเวณอาคารตลาดสด ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
เพือสํารวจการเปลียนแปลง  การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของประชาชน
ในเขตเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 หน้า77 ข้อ 14)

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ของเทศบาลและรับเรืองร้องเรียนเกียวกับการเงินการคลัง

จํานวน 1,000 บาท

เพือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้เพือ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพือส่งเสริมบทบาทการมีส่วน
รวมของภาคประชาชนสนการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 6 ข้อ 4)
กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ จํานวน 1,000 บาท
เพือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซือจัดจ้างและเป็นแนวทางในการปรับ
ปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ(ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาล 4 ปี 2561-2564เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 5 ข้อ 3)
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กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ จํานวน 1,000 บาท
เพือในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้อง
มีการปรับปรุงแก้ไขการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิด
เผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได้(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 6 ข้อ 5)
กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 1,000 บาท
เพือให้การบันทึกบัญชี  การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 5 ข้อ 1)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเช่าทีพัก  ค่ายานพาหนะ  และค่าเบียเลียงในการเดิน
ทางไปราชการ  เป็นต้น

โครงการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซือ-จัดจ้าง จํานวน 1,000 บาท
เพือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับการจัดซือ-จัดจ้าง ตาม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ (ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาล 4 ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1หน้า 5 ข้อ 2)
โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง  การบัญชีและการ
พัสดุของเทศบาลเมืองปากช่อง

จํานวน 200,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 หน้า 77 ข้อ 13)
โครงการเพิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ของท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือเพิมพูนความรู้ทางด้านภาษีและจัดระเบียบให้ประชาชนได้มีความ
รู้ ความเข้าใจเกียวกับภาษีท้องถิน และสร้างการจูงใจให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถินโดยการชําระภาษีเทศบาลสามารถจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  และเป็นธรรม
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 หน้า 76 ข้อ 12)

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดไนท์บาซ่าเทศบาลเมืองปากช่อง จํานวน 100,000 บาท
เพือให้ความรู้กฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องแก่ผู้ประกอบการ
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 หน้า 77 ข้อ 15)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  เช่น  เครือง
พิมพ์ดีด  คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของกองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 562,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในงานของกองคลัง  เช่น  ใบเสร็จรับ
เงินต่าง ๆ แบบพิมพ์ในการดําเนินการเกียวกับภาษีอากรและค่า
ธรรมเนียม  บัญชีเงินสด  บัญชีเกียวกับแผนทีภาษี  และทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ของกองคลัง เช่น  ปลัก
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  บัลลาสต์  และอุปกรณ์อืนๆ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน  งานครัวทีจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง  เช่น  กระสอบ  ลังเก็บฎีกาและเอกสารสําคัญ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้  สี  ตะปู  เหล็ก  ทราย  และอืน ๆ 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 24,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสําหรับยานพาหนะทีใช้ในกองคลังตามความจํา
เป็น  เช่น  นํากลัน  นํามันเบรคยางนอก  ยางใน แบตเตอร์รี และอุปกรณ์
ยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  สําหรับรถยนต์ทีใช้ใน
ราชการของกองคลัง  เช่นนํามัน  นํามันเครือง  และ อืนๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
เป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  ของกองคลังเช่น  เมาส์  ตลับผงหมึก
คอมพิวเตอร์  สายเคเบิลแป้นพิมพ์  และอืนๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,600 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

ซึงใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองปากช่อง
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนกับการใช้บริการของกองคลัง

งบลงทุน รวม 157,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 157,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 32,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน 25 ตัวๆ ละ 1,300 บาท
(เป็นราคาตามท้องตลาดและได้ตรวจสอบแล้ว เป็นราคาทีเหมาะ
สม ประหยัดสามารถจัดหาได้)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 27 ข้อ 7)

จัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 1 เครือง เพือความสะดวกใน
การปฏิบัติงานและเพือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1
หน้า 27 ข้อ 8)

จัดซือตู้บานเลือน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือน จํานวน 3 หลัง  หลังละ 4,000 บาท
(เป็นราคาตามท้องตลาดและได้ตรวจสอบแล้ว เป็นราคาทีเหมาะ
สม ประหยัดสามารถจัดหาได้)(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-
2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้า 26 ข้อ 5)
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จัดซือตู้เหล็ก จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 3 หลังๆ ละ 5,500
 บาท(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 26 ข้อ 3)

จัดซือตู้เอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 47,400 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือตู้เอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 6 ตู้ ตู้ละ 7,900 บาท
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1
 หน้า 26 ข้อ 6)

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 19,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 แบบเหล็กพร้อม
เก้าอี จํานวน 2 ชุด ชุดละ 9,600บาท(เป็นราคาตามท้องตลาดและได้
ตรวจสอบแล้ว เป็นราคาทีเหมาะสม ประหยัดสามารถจัดหาได้)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1
หน้า 26 ข้อ 4)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 690,400 บาท
งบบุคลากร รวม 330,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 330,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 330,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญ  

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้กับพนักงาน
เทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ จํานวน 20,000 บาท

เช่น  ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าเบียเลียงเดินทาง  ฯลฯ  เป็นต้น
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานเทศบาลและ
ครุภัณฑ์อืนๆ  ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามความจํา
เป็น   เช่น  นํากลัน  แบตเตอรี  นํามันเบรก  ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ทีใช้ปฏิบัติงานซึงอยู่ในความรับผิดชอบ 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 18,449,900 บาท
งบบุคลากร รวม 7,514,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,514,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,847,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญ  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,413,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 54,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,976,100 บาท
-ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปสํานักปลัดเทศบาล 
-ค่าจ้างพนักงานตามภารกิจสํานักปลัดเทศบาล                 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 224,400 บาท

เงินเพิมการครองชีพฯพนักงานตามภารกิจสํานักปลัดเทศบาล                 
งบดําเนินงาน รวม 2,860,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรส่วน
ท้องถิน   โดยแยกดังนี
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที อปพร. เป็นเงิน  10,000
   บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้กับพนักงาน
เทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญและ
ลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 940,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินกิจการให้แก่เทศบาล   ค่า
ธรรมเนียม   และค่าลงทะเบียนต่าง ๆค่ารับวารสาร 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์   อาหารเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจํา
เป็นในโครงการ  ฯลฯ  โดยถัวจ่าย
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์   อาหารเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจํา
เป็นในโครงการ  ฯลฯ  โดยถัวจ่าย
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบืองต้นเกียวกับการดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม วิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น และจัด
ซือวัสดุทีใช้ในโครงการ ฯลฯ โดยถัวจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม วิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น และจัด
ซือวัสดุทีใช้ในโครงการ ฯลฯ โดยถัวจ่าย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานเทศบาลและ
ครุภัณฑ์อืนๆ  ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าวัสดุ รวม 1,390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา  ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น   สายไฟ  หลอดไฟฟ้า  ชิน
ส่วนต่าง  ๆ   ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านทีจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น นํายาล้าง
ห้องนําแก้วนํา ชุดกาแฟ กระดาษชําระ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้อัด ปูน ทราย ฯลฯ  ทีจํา
เป็นต้องใช้ซึงอยู่ในความรับผิดชอบ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามความจํา
เป็น   เช่น  นํากลัน  แบตเตอรี  นํามันเบรก  ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ทีใช้ปฏิบัติงานซึงอยู่ในความรับผิดชอบ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครืองวัดนําฝน และ
อืนๆ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  เอ็นตัด
หญ้า  กรรไกร  และวัสดุอืนๆ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประชา
สัมพันธ์  สติกเกอร์  ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายทีใช้ในหน่วยงาน เช่น เสือดับ
เพลิง รองเท้าดับเพลิง ชุดฝึกซ้อมดับเพลิง  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
เช่น  เมาส์  ตลับผงหมึกคอมพิวเตอร์  สายเคเบิลแป้นพิมพ์  และอืนๆ
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิงทีใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย  เช่น สายส่งนําดับเพลิง หัวฉีด  ข้อต่อ  ถังนํายาดับ
เพลิง ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม และอืนๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล และทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล  และทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการกับหน่วยงานอืน
งบลงทุน รวม 8,075,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,075,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังนําในตัวพร้อมระบบผสมนํายาโฟมดับเพลิง จํานวน 8,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดซือรถยนต์ดับเพลิงชนิด 6 ล้อ มีถังนําในตัวขนาด
บรรจุนําไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร  และระบบผสมนํายาโฟมดับเพลิงใน
ตัว สัญญาณไฟวับวาบแบบแผงยาว สัญญาณไซเรน ชุดดับเพลิง อุปกรณ์
ดับเพลิงเพือใช้ในการดับเพลิงอุปกรณ์อืนๆ ประกอบครบชุด จํานวน 1
 คัน (ตังตามราคาท้องตลาดไม่สามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 2 ข้อ 3)

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือเครืองวัดแก๊ส DETECTOR จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดแก๊ส DETECTOR  SENSOR  
ออกซิเจน (รายละเอียดและราคาตามราคาท้องตลาด) จํานวน 1 ชุด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 54 ข้อ 16)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 37,432,562 บาท
งบบุคลากร รวม 29,391,662 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 29,391,662 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 19,479,030 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนต่างๆ ดังนี
- เงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญในกองการศึกษา  จํานวน 9   อัตราเป็นเงิน  2,766,470
  บาท
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล สังกัด กองการศึกษา
(รร.ท.1 และ รร.ท.2)จํานวน 49 อัตราเป็นเงิน  16,712,560  บาท
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเงินเพิมต่างๆ  ของกองการศึกษาดังนี
-ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองการศึกษา เป็นเงิน  67,200
 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
-ค่าประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา   เป็นเงิน  67,200 บาท
- เงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่าย(นักบริหารการศึกษา)
 เป็นเงิน18,000 บาท 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 2,917,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะ  ดังนี    
  -  ค่าเงินวิทยฐานะเชียวชาญและค่าตอบแทนรายเดือน ของ  ผอ.รร.ท.2
  เป็นเงิน  237,600 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะเชียวชาญและค่า
ตอบแทนรายเดือนของผอ.รร.ท.2  จํานวน 1
 อัตรา (9900+9900*1*12)
  - ค่าเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและค่าตอบแทนรายเดือนของ  ผอ
.รร.,รอง ผอ.รร.ท.๑ เป็นเงิน  268,800 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและค่าตอบแทนรายเดือนผอ.,รอง ผอ.ท.๑ จํานวน 2
 อัตรา  ( 5600+5600*2*12)
  - ค่าเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานครูในสังกัดกองการศึกษา เป็นเงิน 1,075,200 บาท   เพือจ่าย
เป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและค่าตอบแทนรายเดือน
ของ พนักงานครูในสังกัด จํานวน 8 อัตรา  ( 5600+5600*8*12)
  - ค่าเงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับพนักงานครูในสังกัด
กองการศึกษา เป็นเงิน  462,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ
ชํานาญการ สําหรับพนักงานครูครู ในสังกัดกองการศึกษาจํานวน 11
 อัตรา (3500*11*12)  
 - ค่ากันเงินเพิมวิทยฐานะชํานาญการ พนักงานครู ในสังกัด 
เป็นเงิน42,000  บาท เพือจ่ายกันเงินเพิมวิทยฐานะชํานาญการ พนักงาน
ครูในสังกัดจํานวน 1 อัตรา (3,500*1*12)
   - ค่ากันเงินเพิมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ พนักงานครู ในสังกัด 
เป็นเงิน  226,800บาท เพือจ่ายค่ากันเงินเพิมวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ พนักงานครู ในสังกัด จํานวน 9
 อัตรา(2,100*9*12 )                                                              
 - ค่ากันเงินค่าตอบแทนรายเดือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ พนักงาน
ครู ในสังกัด  เป็นเงิน 604,800  บาท เพือจ่ายค่ากันเงินเพิมค่าตอบแทน
รายเดือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ พนักงานครู ในสังกัด จํานวน 9
 อัตรา (5,600*9*12 ) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 196,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา รร.ท.1 จํานวน 1 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,145,392 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิมการครองชีพของพนักงานจ้างทัวไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ   ดังนี
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 12  อัตรา 
 เป็นเงิน   2,210,832 บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
 จํานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 586,560 บาท
 -ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป   จํานวน 30  อัตรา 
เป็นเงิน 3,240,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป (นักการภารโรง) จํานวน 1 อัตรา
 เป็นเงิน 108,000 บาท
  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 501,240 บาท
       เพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงาน
จ้าง
ตามภารกิจ  ดังนี
-เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา
เป็นเงิน   66,960  บาท
-เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน  62,280  บาท                  
-เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างทัวไป   จํานวน 30  อัตรา 
เป็นเงิน 360,000 บาท
- เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างทัวไป (นักการภารโรง)  จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,861,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 192,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา ที
มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  (จํานวน 2 อัตรา)    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 48,200 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด
กองการศึกษา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  (จํานวน 2 อัตรา)

ค่าใช้สอย รวม 2,154,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
     รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการเพือใช้เป็นค่าจ้างเหมาเย็บเล่ม
เอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร ค่ารับวารสาร ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
ต่างประเทศ    เช่น    ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะและค่าเบียเลียงในการเดิน
ทาง  ฯลฯ เป็นต้น 
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โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมครู จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 70 ข้อที  11  )

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองเสียงและเวที ค่าตอบแทนวงดนตรี ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าขนม เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานทีการ
ละเล่น การแสดง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 67 ข้อที 1   )

โครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าพาหนะในการเดินทางค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 72 ข้อที 15   )

โครงการโตไปไม่โกง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าพาหนะในการเดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 72 ข้อที  17  )

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาลและประชาชนในเขต
เทศบาล

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าพาหนะในการเดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 87 ข้อที 16   )

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าพาหนะในการเดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 67  ข้อที 3   )

โครงการโรงเรียนปลอดโฟม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าพาหนะในการเดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 56  ข้อที 1   )

โครงการลดเวลาเรียนเพิมเวลารู้ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าพาหนะในการเดินทางค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 72 ข้อที 16   )
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน ม.1 - ม.3 จํานวน 1,024,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชัน ม.1 – ม
.3 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านหนองสาหร่าย)
จํานวน 256 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 69 ข้อที 8   )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและครุภัณฑ์
อืนๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าวัสดุ รวม 156,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา  ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 61,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนรถบรรทุก 1 ตัน กท.1513
 เป็นเงิน 41,500  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนรถตัดหญ้าและเครืองตัดหญ้า
ศูนย์เยาวชน  เป็นเงิน 20,000  บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก์
เก็ต  จานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนืองใช้กับคอมพิวเตอร์   ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,359,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,050,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล และทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 289,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล  และทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการกับหน่วยงานอืน ๆ  
งบลงทุน รวม 4,179,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,036,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียูพร้อม
ติดตัง จํานวน 8 เครือง

จํานวน 228,800 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 157 ข้อที 11   )

จัดซือเครืองปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียูพร้อม
ติดตัง จํานวน 8 เครือง

จํานวน 259,200 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 157 ข้อที  10  )
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองขยายเสียงและอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 35,000 บาท
จํานวน 1 ชุด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 157 ข้อที  9  )
                    

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
จํานวน 2 เครือง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 156 ข้อที 5   )

ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซือเครืองลู่วิงไฟฟ้า(หน้าจออัตโนมัติ) จํานวน 450,000 บาท
จํานวน 3 เครือง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 27 ข้อที  12  )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับการบริหารสถานศึกษา จํานวน 32,000 บาท
 จํานวน 2 เครือง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 158 ข้อที 15,16   )

จัดซือเครืองปรินเตอร์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 12,000 บาท
(พิมพ์กลับหน้า  อัตโนมัติ)
จํานวน 1 เครือง                  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 156 ข้อที  6  )

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,143,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมอเนกประสงค์หลังคาทรงโค้ง จํานวน 2,355,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมอเนกประสงค์หลังคาทรงโค้งพืนที
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านหนอง
สาหร่าย) (รูปแบบตามทีเทศบาลกําหนด)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 146 ข้อที 12   )

โครงการจัดทําสนามเด็กเล่น จํานวน 200,000 บาท
โดยดําเนินการจัดซือพร้อมติดตังอุปกรณ์เด็กเล่นจํานวน 1 ชุด ตามรูป
แบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 85 ข้อ 11)

โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 2 โรงๆละ 200,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติมฉบับที 1 
หน้าที 8 ข้อที 1)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนามกีฬาเทศบาลเมืองปากช่อง จํานวน 188,000 บาท
โดยดําเนินการปรับปรุงพืน คสล. สนามเด็กเล่นกว้าง 11.00 เมตร
ยาว 18.00 เมตรหนา 0.15 เมตรพืนที 198 ตารางเมตรพร้อมรางระบาย
นํา คสล.ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 86 ข้อ 13)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 24,346,115 บาท
งบดําเนินงาน รวม 16,214,115 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,033,072 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 10,030,072 บาท
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ดังต่อไปนี
- ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน รร.ท.1และท.2(อนุบาล-ป.6)   
เป็นเงิน    3,928,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชัน 
อนุบาล-ป.6  โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านหนองสาหร่าย)
และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ จํานวน 982 คนๆละ 
20 บาท จํานวน 200 วันจัดสรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี 
พ.ศ.2561-2564หน้าที 68 ข้อที 7  )

-ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   เป็นเงิน  40,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร ทางวิชาการ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้องและจําเป็นของ โรงเรียนเทศบาล1บ้านหนองสาหร่าย  
และ โรงเรียนเทศบาล๒  บ้านหนองกะจะ(ธง-นิรมลอุปถัมภ์)จัดสรรให้
โรงเรียนละ 20,000 บาท
จัดสรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 67 ข้อที 2  )

-ค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL
เป็นเงิน 19,200   บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเชือมต่ออินเตอร์เน็ตระบบ ADSL ของโรงเรียนเทศบาล1
  บ้านหนองสาหร่าย  และ โรงเรียนเทศบาล2    บ้านหนองกะ
จะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์) จัดสรรให้โรงละ 9,600 บาท
จัดสรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 69 ข้อที 9  )

- ค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ WiFi 
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เป็นเงิน  14,400  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเชือมต่ออินเตอร์เน็ตระบบ WiFi ของโรงเรียนเทศบาล 1
 บ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมล
อุปถัมภ์) จัดสรรให้โรงเรียนละ7,200 บาท จัดสรรให้ตามเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 69 ข้อที 10  )

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด
เป็นเงิน200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าตกแต่ง ปรับปรุงห้องสมุด ค่า
ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นของโรงเรียนเทศบาล 1
 (บ้านหนองสาหร่าย) และโรงเรียนเทศบาล 2  บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมล
อุปถัมภ์)จัดสรรให้โรงละ 100,000 บาท 
จัดสรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 68 ข้อที 5  )

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
เป็นเงิน  100,000 บาท          
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารทางวิชาการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องและจําเป็นของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) และ
โรงเรียนเทศบาล 2  บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์)
จัดสรรให้โรงละ 50,000 บาท  จัดสรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 71 ข้อที 14  )

-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เป็นเงิน  36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าพาหนะใน
การเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง จัดสรรให้
โรงเรียนละ 15,000 บาท ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000บาทจัด
สรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 56 ข้อที 2  )

- ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา 
เป็นเงิน  254,000 บาท          
จัดสรรให้คนละ 1,000 บาท/คน/ปี ไม่เกินร้อยละ 40 ของนักเรียนระดับ
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ประถมศึกษา(10 มิถุนายน 2560)จํานวน 254 คน(634*40%)
จัดสรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)
 (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 71 ข้อที 13  )

- ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา 
เป็นเงิน  231,000 บาท        
จัดสรรให้คนละ 3,000 บาท/คน/ปี ไม่เกินร้อยละ 30 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา(10 มิถุนายน 2560)จํานวน 77 คน(256*30%)
จัดสรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 71 ข้อที 13  )

- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
เป็นเงิน  2,692,200 บาท          
จัดสรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 70 ข้อที 12  )

- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัวส่วนเพิมTop up)
เป็น310,500 บาท          
จัดสรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 70 ข้อที 12  )

- ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน  653,672 บาท
จัดสรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 70 ข้อที 12  )

- ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน  424,380 บาท          
จัดสรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 70 ข้อที 12  )

- ค่าเครืองแบบนักเรียน เป็นเงิน  447,480 บาท          
จัดสรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 70 ข้อที 12  )

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน  679,240 บาท          
จัดสรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 (ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 70 ข้อที 12  )

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าพาหนะในการเดินทางและค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง จัดสรรให้เจ้าหน้าที อปท.จํานวน 1 คนๆ
ละ 3,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 6,181,043 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา  ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น   สายไฟ  หลอดไฟฟ้า  ชิน
ส่วนต่าง  ๆ   ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านทีจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น นํายาล้าง
ห้องนํา แก้วนํา ชุดกาแฟ   ฯลฯ 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,777,343 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริมนม ชันอนุบาล – ป.6  ให้กับโรงเรียนใน
สังกัด( สพฐ.)จํานวน 5 โรงเรียนและ โรงเรียนเทศบาล1 ( บ้านหนอง
สาหร่าย )  และโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ( ธง-นิรมล
อุปถัมภ์ )ตามข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.60 (3015*7.37*260) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 68 ข้อที 6  )

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้อัด ปูน ทราย ฯลฯ  ทีจํา
เป็นต้องใช้ซึงอยู่ในความรับผิดชอบ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล  

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  08:57:41 หน้า : 29/62



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามความจํา
เป็น  เช่น   นํากลัน  แบตเตอรี  นํามันเบรก  ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 43,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์โดยสาร
ขนาด10-12ทีนัง เครืองยนต์ดีเซล ทีใช้ปฏิบัติงานซึงอยู่ในความรับผิด
ชอบ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ต่างๆ เช่น  นํายา  หลอดแก้ว  ถุงมือ  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  ใบ
มีด  เครืองตัดหญ้า  กรรไกร  และวัสดุอืนๆ  
เพือใช้ในการปรับปรุงรักษาศูนย์เยาวชน

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายทีใช้ในหน่วยงาน เช่น เครืองแบบ
เสือ กางเกง   ผ้า  ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ผ้าผูกคอ  ผ้ากัน
เปือน  ทีนอน  ชุดพละ  ชุดนาฏศิลป์ ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกร้อ  ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก์
เก็ต  จานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนืองใช้กับคอมพิวเตอร์   ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซืออุปกรณ์และสือการเรียนการสอน  เช่น คู่มือการเรียน
การสอน  สีเทียน หนังสือ ดินสอ  ฯลฯ     

งบเงินอุดหนุน รวม 8,132,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,132,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 8,132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  ให้กับโรงเรียนในสังกัด( สพฐ
.)  จํานวน  5   โรงเรียน ตามจํานวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2560  จัด
สรรให้ตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-
2564
หน้าที 149 ข้อที 1    )

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น   สายไฟ  หลอดไฟฟ้า  ชิน
ส่วนต่าง  ๆ   ฯลฯ  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านทีจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น นํายาล้าง
ห้องนํา แก้วนํา ชุดกาแฟ   ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้อัด ปูน ทราย ฯลฯ  ทีจํา
เป็นต้องใช้ซึงอยู่ในความรับผิดชอบ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล  

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  ใบ
มีด  เครืองตัดหญ้า  กรรไกร  และวัสดุอืนๆ  
เพือใช้ในการปรับปรุงรักษาศูนย์เยาวชน สนามกีฬา

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 11,698,900 บาท
งบบุคลากร รวม 4,145,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,145,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,593,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล , ตามคุณวุฒิและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีแก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม จํานวน  4  อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม  จํานวน 1 อัตรา ๆ  ละ 5,600  บาท 
รวม   67,200   บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม  จํานวน  1  อัตรา ๆ ละ  5,600  บาท   รวม  67,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป 
 จํานวน  1  อัตรา ๆ   ละ  1,500   บาท  ของกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม  รวม  18,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,145,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้แก่
ลูกจ้างประจํา ทีปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน  10
  อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 85,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจํา จํานวน  10  อัตราใน
อัตราร้อยละ 2 % - 4 % ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
จํานวน 85,800     บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 161,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ  จํานวน   1   อัตรา  ๆ ละ  13,460  บาท   
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ  587  บาท        

งบดําเนินงาน รวม 7,540,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 184,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม   จํานวน  2    อัตรา  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํากองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 6,729,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร   ค่าเย็บเล่มเอกสาร , หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ   ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร   ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ จํานวน 50,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศของ
พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจํา , พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป อาทิเช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าเบียเลียงในการเดินทางไป
ราชการและอืน ๆ ทีจําเป็นและเหมาะสม 

โครงการจ้างเหมากวาดถนนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จํานวน 6,609,600 บาท

เพือเพิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความสะอาด 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์สํานัก
งาน ครุภัณฑ์สํานักงาน และ ครุภัณฑ์อืน ๆ ตามความจําเป็นทีชํารุด   

ค่าวัสดุ รวม 166,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เครืองเขียนแบบ
พิมพ์ เช่น กระดาษ ดินสอ หมึก โรเนียว ปากกา หมึกพิมพ์ และอืน ๆ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ   เช่น  ฟิวส์  สาย
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  บาลาส   ปลักไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน  และ
อุปกรณ์อืน ๆ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 41,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามัน
เชือเพลิง นํามันเครือง  นํามันจารบี  ก๊าซ   ถ่าน และอืน ๆ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  อัดล้างภาพ  จากการตรวจ
เหตุรําคาญ  และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่าง ๆ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก  แผ่นบันทึก
ข้อมูล และอืน ๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึงใช้ในกิจการของเทศบาลเมืองปากช่อง  ตามจุด
ต่าง  ๆ อาทิ เช่น  ประจําตลาดสดเทศบาลเก่าและใหม่ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข   ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาซึงใช้ในกิจการของเทศบาลเมืองปากช่อง  ตาม
จุดต่าง  ๆ อาทิ เช่น  ประจําตลาดสดเทศบาลเก่าและใหม่ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข   ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึงใช้ในการติดต่อราชการของกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม

งบลงทุน รวม 13,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน  10  ตัว (เป็นราคาท้อง
ตลาดและได้ตรวจสอบแล้วเป็นราคาทีเหมาะสม ประหยัด  สามารถหาจัด
หาได้)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้า 33 ข้อ 34)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,350,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,061,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,061,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 947,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล , ตามคุณวุฒิและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีแก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม จํานวน  2  อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) สําหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มที 1 รหัส
จุดกลุ่ม พง.13 ใน จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ  1,000  บาท และในกลุ่ม
ที  2 รหัสจัดกลุ่ม พง.26 จํานวน  1  อัตรา  ๆ  เดือนละ 1,500  บาท 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
 จํานวน   2 อัตรา  ๆ  ละ  3,500 บาท  เป็นเงิน  84,000   บาท  

งบดําเนินงาน รวม 289,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม   จํานวน  2  อัตรา  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศของ
พนักงาน

จํานวน 30,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศของ
พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจํา , พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป อาทิเช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าเบียเลียงในการเดินทางไป
ราชการและอืน ๆ ทีจําเป็นและเหมาะสม 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์สํานัก
งาน ครุภัณฑ์สํานักงาน และ ครุภัณฑ์อืน ๆ ตามความจําเป็นทีชํารุด   

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน
ซีเมนต์ สังกะสี  ค้อน ตะปู จอบ เสียม ขวาน  สว่าน  ตลับเมตร  โถ
ส้วม  ทราย  สี  แปรงทาสี และอืน ๆ ตามความจําเป็น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 125,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือ   เวชภัณฑ์   แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  นํายาต่าง ๆ ถุง
มือ  สําลี และผ้าพันแผล  เครืองมือวิทยาศาสตร์  ทรายอะเบท   นํายาดับ
กลิน  โซดาไฟ   นํายาฆ่าเชือโรค  วัคซีนฉีดสุนัข    นํายาเคมีป้องกันโรค
ต่างๆ 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 1,256,500 บาท
งบบุคลากร รวม 905,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 905,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 752,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล , ตามคุณวุฒิและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีแก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม จํานวน  2  อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน  1 อัตรา ๆ ละ 5,600  บาทรวม    67,200 
 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) สําหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มที  2 รหัสจัด
กลุ่ม  พง.26  จํานวน  1  อัตรา  ๆ เดือนละ 1,500  บาท รวม   18,000 
 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พิเศษ    จํานวน  1  อัตรา ๆ  ละ 5,600  บาท  

งบดําเนินงาน รวม 351,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าการปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาลหรือเจ้าหน้าทีอืน ๆ
 ซึงเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 75,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม   จํานวน  2   อัตรา  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตามระเบียบฯ       

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ จํานวน 50,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศของ
พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจํา , พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป อาทิเช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าเบียเลียงในการเดินทางไป
ราชการและอืน ๆ ทีจําเป็นและเหมาะสม 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์สํานัก
งาน ครุภัณฑ์สํานักงาน และ ครุภัณฑ์อืน ๆ ตามความจําเป็นทีชํารุด   

ค่าวัสดุ รวม 155,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ   เช่น  ฟิวส์  สาย
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า บาลาส   ปลักไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน  และ
อุปกรณ์อืน ๆ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด เช่น  แปรง ไม้
กวาด  เข่ง  ถังขยะ  ถุงดํา นํายาทําความสะอาด  ไม้กวาดหยากใย่  และ
อืนๆ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามัน
เชือเพลิง นํามันเครือง  นํามันจารบี  ก๊าซ   ถ่าน และอืน ๆ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 139,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือ   เวชภัณฑ์   แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  นํายาต่าง ๆ ถุง
มือ  สําลี และผ้าพันแผล  เครืองมือวิทยาศาสตร์  ทรายอะเบท   นํายาดับ
กลิน  โซดาไฟ   นํายาฆ่าเชือโรค  วัคซีนฉีดสุนัข    นํายาเคมีป้องกันโรค
ต่างๆ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึงใช้ในการติดต่อราชการของงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,610,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,610,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,610,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม  ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ โดยถัวจ่าย ของกอง
สวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564
 หน้าที 89 ข้อ 1)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงเวลาปิดภาค
เรียนและวันหยุด

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและวัน
หยุด ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ โดยถัวจ่าย ของกอง
สวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564
 หน้าที 63 ข้อ 1)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้เดือดร้อน และผู้
ด้อยโอกาสในชุมชน

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าเครืองอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที
ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ของกองสวัสดิการสังคม(ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลฯ 4 ปีพ.ศ.2561 – 2564 หน้าที 59 ข้อ 1)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูง
อายุในชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯโดยถัวจ่าย ของกอง
สวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564
 หน้าที 59 ข้อ 2)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,519,306 บาท
งบบุคลากร รวม 3,586,506 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,586,506 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,056,106 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานเทศบาล ของกองช่าง เป็นเงิน 2,558,246 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานเทศบาล ของกองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 497,860 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของผู้อํานวยการกองช่าง
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการของกองช่างเดือนละ 5,600
 บาท เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธาเดือนละ 1,500 บาท
เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เดือนละ1,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทัวไปของกองช่าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างทัวไปของกองช่าง
งบดําเนินงาน รวม 893,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับของกองช่าง
เป็นเงิน 1,000 บาทและกองช่างสุขาภิบาลเป็นเงิน 5,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 163,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ เป็นเงิน 162,000 บาท และของกองช่าง
สุขาภิบาล 1,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 106,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
สามัญของกองช่างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ เป็นเงิน 96,000 บาท และ
ของกองช่างสุขาภิบาล 10,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าเข้าเล่ม
เอกสารต่างๆ  ค่าลงทะเบียนค่ารังวัด สอบเขตทีดิน และอืนๆของกอง
ช่าง 10,000 บาท และกองช่างสุขาภิบาล 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ของกองช่าง เป็นเงิน 50,000 บาท และกอง
ช่างสุขาภิบาล 20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความจําเป็นทีชํารุดของกองช่าง เป็นเงิน 90,000
 บาท
และกองช่างสุขาภิบาล 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 411,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 205,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของกองช่าง  เครืองเขียนแบบ
พิมพ์   เช่น   กระดาษ   ดินสอ  ปากกา   หมึกพิมพ์ โต๊ะ เก้าอีฯลฯ ของ
กองช่าง เป็นเงิน 190,000 บาท และกองช่างสุขาภิบาล 15,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะของกองช่าง  
ตามความจําเป็น  เช่น  นํากลัน แบตเตอร์รี นํามันเบรก ฯลฯ ของกองช่าง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทีใช้ปฏิบัติงานซึงอยู่ในความรับผิดชอบ ของกองช่าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ 
แผ่นดิสก์เก็ต จานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนืองใช้กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 ของกองช่าง เป็นเงิน 85,000 บาท และกองช่างสุขาภิบาล 15,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึงใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล 
และอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
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งบลงทุน รวม 39,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network จํานวน 24,000 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network จํานวน 2
 เครืองๆละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 30 ข้อ 24)

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 15,800 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 2 เครืองๆละ
7,900 บาทรวมเป็นเงิน 15,800 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 30 ข้อ 23)

งานไฟฟ้าถนน รวม 29,076,717 บาท
งบบุคลากร รวม 6,971,317 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,971,317 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,346,840 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองช่าง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,721,317 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของลูกจ้างประจํากองช่าง
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 102,960 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,620,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทัวไปของกองช่าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างทัวไปของกองช่าง
งบดําเนินงาน รวม 5,002,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 272,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบของ
กองช่าง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองช่างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของ
กองวิชาการช่างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  08:57:42 หน้า : 39/62



ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม 
ค่าเข้าเล่มเอกสารต่างๆ  ค่าลงทะเบียนและอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง และอืน ๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

ค่าวัสดุ รวม 3,210,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 950,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ของกองช่าง   
เช่น  สายไฟ  หลอดไฟฟ้า    บัลลาส  และอุปกรณ์อืนๆ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของกองช่าง   เช่น  ไม้ต่าง ๆ  
ทินเนอร์  สี เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย และอุปกรณ์อืนๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะของกองช่าง  ตามความจําเป็น  
เช่น  ยางนอก  ยางใน แบตเตอร์รี และอืนๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  ของกองช่าง   เช่น
นํามัน  นํามันเครือง  และ อืนๆ   สําหรับรถยนต์ทีใช้ในราชการ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายทีใช้ในหน่วยงาน
เช่น เสือ รองเท้า ฯลฯ ของกองช่าง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล 
และทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

งบลงทุน รวม 17,103,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 17,103,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างรัว คสล. พัสดุกองช่าง จํานวน 525,000 บาท
โดยดําเนินการก่อสร้างรัว คสล. ก่ออิฐบล็อคสูง 2.00 เมตรยาว 210
เมตร ตามแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 91 ข้อ 5)
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินคลองอุบากันต์ ซอยป่าไม้ จํานวน 645,000 บาท
โดยดําเนินการก่อสร้างกําแพงกันดิน ความสูง 3.00 เมตรยาว 30.00
 เมตรตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 19 ข้อ 29)
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนบ้านไร่บริเวณ  บ้านเอืออาทร จํานวน 92,000 บาท
 โดยดําเนินการก่อสร้างขยายผิว จราจรทังสองข้าง ขนาดกว้าง 1.00
 เมตรยาวรวม 77.00เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 154.00 ตารางเมตร 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 18 ข้อ 26)
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 26 เชือมถนนเทศบาล 28 จํานวน 307,000 บาท
โดยดําเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจรคสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.00-
2.00 เมตรทังสองฝังหรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 535.00 ตารางเมตร ตามรูป
แบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 19 ข้อ 30)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายนํา 
ซอยถนอมศิษย์(แยกซ้ายมือ)

จํานวน 492,900 บาท

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.60 เมตรยาว 100.00
 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 350.00 ตาราง
เมตร พร้อมท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.60 เมตรและบ่อพักคสล
.ยาวรวม 100.00 เมตร ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 22 ข้อ 39)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายนํา ซอยสามัคคี ตรงข้ามบ้าน
เลขที 4/1

จํานวน 417,000 บาท

 โดยดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 40.00
 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตาราง
เมตรพร้อมท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรยาว
รวม 85.00 เมตร ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 125
ข้อ 84)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายนํา ถนนพิมพาราม ซอย 3 แยก 
1 ขวามือ

จํานวน 975,000 บาท

โดยดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 644.00 ตาราง
เมตรพร้อมท่อระบายนํายาว 165.00 เมตร ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 121
 ข้อ 70)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายนํา ถนนพิมพาราม ซอย 5 แยก 
4 ขวามือ

จํานวน 926,000 บาท

โดยดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 139.00 
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 681.00 
ตารางเมตร พร้อมท่อระบายนํายาว 139.00 เมตร
ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 120
 ข้อ 69)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายนําถนนเทศบาล 38 ซอยปิน
ทอง

จํานวน 290,000 บาท

โดยดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 2.00 เมตรยาว 61.00
 เมตรหนา0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 122.00 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายนํากว้าง 0.50 เมตรยาวรวม122.00 เมตร 
ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 18 ข้อ 25)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 26 ซอย 4 แยก 1 
ข้างบ้านเลขที 29/1

จํานวน 155,000 บาท

โดยดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 34.00
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 170.00ตารางเมตร พร้อม
รางระบายนํากว้าง 0.50 เมตรยาวรวม34.00 เมตร 
ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 22 ข้อ 37)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 43 ซอย 4 แยก 4 จํานวน 420,000 บาท
โดยดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง3.80 เมตร ยาว 71.00
 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 269.00
 ตารางเมตรพร้อมรางระบายนํา คสล.กว้าง 0.30 เมตรยาวรวม 142.00
 เมตร 
ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 11 ข้อ 2)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนหนองกะจะ แยก 2 
ซ้ายมือ

จํานวน 627,000 บาท

 โดยดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 200.00
 เมตรหนา0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00
 ตารางเมตรตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 14 ข้อ 13)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากข้างร้านตาทําปลาเผา ถึงถนน
เทศบาล 9 ซอย 1 หลังวัดเทพสถิต

จํานวน 689,000 บาท

โดยดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00เมตรยาว 295.00
 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,180.00
 ตารางเมตร
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 109
 ข้อ 37)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายนํา ถนนเทศบาล 
9 ซอย 1/5

จํานวน 418,000 บาท

โดยดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 1.20-2.00 เมตร
ยาว132.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 211.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 13 ข้อ 9)

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายนํา ถนนซอยท่าเลือน 2 แยก 5 ด้าน
ซ้าย

จํานวน 723,500 บาท

โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.50 เมตรยาว 130.00 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร
พร้อมท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
และบ่อพักคสล. ยาวรวม 138.00 เมตร ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 123
 ข้อ 78)
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายนําแยกเครือฟ้า ปลาเผา เชือมสะพาน
หนองกะจะ 2

จํานวน 1,906,000 บาท

 โดยดําเนินการก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 6.00 เมตรยาว 311.00 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 1,855.00 ตารางเมตรและท่อ
ระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรยาว 165.00
 เมตร ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 21 ข้อ 36)

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 3 จากซอย 2 
ถึงทางเข้าบ้านจัดสรร

จํานวน 1,380,000 บาท

โดยดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล.ยาวรวม 300.00 เมตร ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 22 ข้อ 40)
โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอยข้าง
โรงกรองนํา (ฝังขวา)

จํานวน 1,230,000 บาท

โดยดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล.ยาวรวม 276.00 เมตรตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 107
ข้อ 30)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนมิตรภาพบริเวณทางเข้าราชประชา จํานวน 75,000 บาท
โดยดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 7.00 เมตรหรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบที
เทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 13 ข้อ 10)

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  08:57:42 หน้า : 43/62



โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ผิวจราจร คสล.หมู่บ้านพิมผกา ถนนพิมผกา
สายเมน 1 ต่อจากถนน คสล.สีแยก รร.กีรติและปรับปรุงถนน ผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพิมผกาสายเมน 3(ด้านหลังสนามฟุตบอลลิมพงษ์
หลี)

จํานวน 1,900,000 บาท

โดยดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.สายเมน 1
 กว้าง 7.00 เมตร ยาว100.00 เมตร พร้อมรางระบายนําตัววีทัง 2
 ข้าง ยาวรวม 200.00 เมตร และปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 6.50 เมตร ยาว 564.00 เมตร (ตามรูปแบบทีเทศบาล
กําหนด)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 100 ข้อ 8)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํา คสล. ถนนเทศบาล 16 ซอย 6/5 
(โรงงานแหนมวาสนา)

จํานวน 20,000 บาท

โดยดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนํา คสล.ขนาดกว้าง0.50
 เมตร ยาวรวม 4.60 เมตร ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 20 ข้อ 31)
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ซอยราชประชา 1 จํานวน 714,000 บาท
โดยดําเนินการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว
รวมสองข้าง 360.00 เมตร ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 98 ข้อ 1)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ถนนเทศบาล 28  ซอย 3 แยก 1 ถึง
บ้านเลขที 35/2 สุดคลอง

จํานวน 600,000 บาท

โดยดําเนินการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
รวม 337.00 เมตร ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 19 ข้อ 27)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ถนนเทศบาล 38 ซอยสามัคคี 3 แยก 1 จํานวน 800,000 บาท
โดยดําเนินการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว
รวม 460.00 เมตร ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 22 ข้อ 38)

โครงการขุดลอกคลองทําความสะอาดคลองอุบากันต์ (ช่วงคลองคอนกรีต 
ตังแต่ทางรถไฟถึงบ่อสูบตรอกแดง)

จํานวน 147,000 บาท

โดยดําเนินการขุดลอกทําความสะอาดคลองคอนกรีตความยาว 1,355.00
 เมตรปริมาณงานขุดลอกจํานวนไม่น้อยกว่า 1,067.00 ลูกบาศก์เมตร 
ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 100
 ข้อ 10)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 29 จํานวน 629,000 บาท
โดยดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตรยาว 305.00 เมตรหนา 0.05 เมตรหรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 1,525.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 114
 ข้อ 49)
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งานสวนสาธารณะ รวม 6,316,571 บาท
งบบุคลากร รวม 1,910,571 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,910,571 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 234,557 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีของกองช่าง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 227,434 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของลูกจ้างประจํากองช่าง 
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 8,580 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,296,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทัวไปของกองช่าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างทัวไปของกองช่าง
งบดําเนินงาน รวม 4,406,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับของกองช่าง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองช่างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับของกองช่าง 

ค่าใช้สอย รวม 1,633,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆค่าธรรมเนียม ค่าเข้า
เล่มเอกสารต่างๆ  ค่าลงทะเบียนและอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของกอง
ช่าง และอืน ๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 123,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและครุภัณฑ์
อืนๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
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ค่าวัสดุ รวม 1,970,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของกองช่าง   เช่น  ไม้ต่าง ๆ  
ทินเนอร์  สี ปูนซีเมนต์ และอุปกรณ์ อืนๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะของกองช่าง  
ตามความจําเป็น  เช่น  ยางนอก  ยางใน แบตเตอร์รี และอืนๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  ของกองช่าง   เช่น
นํามัน  นํามันเครือง  และ อืนๆ   สําหรับรถยนต์ทีใช้ในราชการ

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ของกองช่าง  เช่น พันธุ์พืช 
ปุ๋ย กระถางต้นไม้    และวัสดุอืนๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารสํานักงานและ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 23,515,600 บาท
งบบุคลากร รวม 8,203,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,203,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,399,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง  พนง.ขับ
เครืองจักรกลขนาดหนัก และตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 
 2 อัตรา  ๆ ละ  19,954  บาท และอัตราละ 11,674  บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงานในกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 65  อัตรา ๆ ละ 9,000  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 804,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จํานวน  1  อัตรา  ๆ ละ  2,000
  บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติ
งานในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  จํานวน 65  อัตรา ๆ ละ 1,000
 บาท    

งบดําเนินงาน รวม 7,525,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 700,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 700,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างทีต้องมาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
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ค่าใช้สอย รวม 4,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-โครงการจัดจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์โครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองปากช่อง

จํานวน 3,000,000 บาท

-เพือให้การดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากช่อง มี
ความเป็นไปได้เพือสอดคล้องกับหลักวิชาการ (ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 140 ข้อ 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,000,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์สํานัก
งาน ครุภัณฑ์ สํานักงาน และ ครุภัณฑ์อืน ๆ ตามความจําเป็นทีชํารุด 

ค่าวัสดุ รวม 2,825,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด เช่น  แปรง ไม้กวาด  เข่ง 
 ถังขยะ  ถุงดํา นํายาทําความสะอาด  ไม้กวาดหยากใย่  และอืนๆ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน
ซีเมนต์ สังกะสี  ค้อน ตะปู จอบ เสียม ขวาน สว่าน  ตลับเมตร  โถ
ส้วม  ทราย  สี  แปรงทาสี และอืน ๆ ตามความจําเป็น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนต่าง  ๆ
   เช่น   แบตเตอรี ยางนอก   ยางใน  นํามันเบรก  หัวเทียน  ฟิลม์กรอง
แสง  และอืน ๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 2,000,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามัน
เชือเพลิง นํามันเครือง  นํามันจารบี  ก๊าซ   ถ่าน และอืน ๆ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองแต่งกายต่าง ๆ เช่น เสือ  กางเกง ผ้า รองเท้า
บูธ หมวก  ถุงมือ  เสือคลุมกันฝน  ผ้าปิดปาก – ปิดจมูก และอืน ๆ 

งบลงทุน รวม 7,787,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,787,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ จํานวน 787,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์บรรทุก ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคป 4
ประตู  เครืองยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี เป็น
กระบะสําเร็จรูป เป็นราค่ารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน  1  คัน
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี  พ.ศ. 2560)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1
  หน้า  33  ข้อ 33 )
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จัดซือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย พร้อมชุดยกขยะสาธารณะ จํานวน 7,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมชุดยกขยะ
สาธารณะ ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ตัว รถชนิด 6 ล้อ เครืองยนต์ดีเซล  มี
กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240  แรงม้า  ติดตังตู้บรรทุกขยะมูลฝอย  ความจุ
ไม่น้อยกว่า 12 ลบม. ด้านท้ายติดตังชุดอุปกรณ์ในการยกถังบรรจุขยะ
ขนาดไม่น้อยกว่า  200 ลิตร  จํานวน 2 คัน
(เป็นราคาท้องตลาดและได้ตรวจสอบแล้วเป็นราคาทีเหมาะ
สม ประหยัด  สามารถหาจัดหาได้)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล  4  ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 33 ข้อ 32)

งานบําบัดนําเสีย รวม 2,404,065 บาท
งบบุคลากร รวม 1,445,065 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,445,065 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 200,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี
ของกองช่างสุขาภิบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,112,085 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจของกองช่างสุขาภิบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

งบดําเนินงาน รวม 959,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับ
ของกองช่างสุขาภิบาล 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองช่างสุขาภิบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองช่างสุขาภิบาลและแผนงานทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
และอืนๆ ของกองช่างสุขาภิบาล
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างและอืนๆ ทีจําเป็นและเหมาะสม
ของกองช่างสุขาภิบาล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่างสุขาภิบาล

ค่าวัสดุ รวม 455,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น  สายไฟ  
หลอดไฟฟ้า    บัลลาส  และอุปกรณ์อืนๆฯลฯ 
ของกองช่างสุขาภิบาล   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด  เช่น
ไม้กวาด  เข่ง  ถุงขยะ  และอืนๆ  ของกองช่างสุขาภิบาล   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  เหล็ก  ไม้ต่าง ๆ  ทินเนอร์
สี ปูนซีเมนต์ และอุปกรณ์อืนๆฯลฯของกองช่างสุขาภิบาล   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ตามความจําเป็น  เช่น
ยางนอก  ยางใน แบตเตอร์รี และอืนๆ ของกองช่างสุขาภิบาล 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 175,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ สําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ทีใช้ปฏิบัติงานของกองช่างสุขาภิบาล   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ
เช่น นํายาต่างๆ ถุงมือ หลอดแก้ว เคมีภัณฑ์  และอุปกรณ์อืนๆ
ของกองช่างสุขาภิบาล

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น  พันธุ์พืช  
ปุ๋ย  กระถางต้นไม้  และวัสดุอืนๆ ของกองช่างสุขาภิบาล

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น  รองเท้าบูธ
เสือคลุม เสือกันฝน และอืนๆของกองช่างสุขาภิบาล  
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  เช่น  ตะแกรงกันสวะ
และวัสดุอืนๆของกองช่างสุขาภิบาล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 27,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึงใช้ในกิจการของสถานีสูบนําเสีย
อาคารสถานีบ่อบําบัดนําเสียและอาคารป้อมยามอาคารบ่อบําบัด
ทีอยู่ในโครงการบ้านเอืออาทร  ของกองช่างสุขาภิบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาซึงใช้ในกิจการของสถานีสูบนําเสีย
อาคารสถานีบ่อบําบัดนําเสีย และอาคารป้อมยามอาคารบ่อบําบัด
ทีอยู่ในโครงการบ้านเอืออาทร  ของกองช่างสุขาภิบาลรับผิดชอบ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึงใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล
ของกองช่างสุขาภิบาล  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 3,164,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,725,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,725,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,348,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และ      
เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม ดังนี
- ค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการ               
กองสวัสดิการสังคม เดือนละ 3,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,174,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของกองสวัสดิการสังคม
งบดําเนินงาน รวม 439,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลของกองสวัสดิการสังคมทีมีสิทธิได้รับของกองสวัสดิการสังคม  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสามัญทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ ของสวัสดิการสังคม

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ครุภัณฑ์สํานักงาน และครุภัณฑ์อืน ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด ยางลบ  นํายาลบคํา
ผิด ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชินส่วนต่าง ๆ ฯลฯ ของกองสวัสดิการ
สังคม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น 
แก้วนํา ชุดกาแฟ ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามความจํา
เป็น เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามัน
เบรก หัวเทียน ไขควง ฯลฯของกองสวัสดิการสังคม
  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจารบี สําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ทีใช้ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีใช้ในกิจกรรมของกองสวัสดิการ
สังคม เช่น แผ่นป้าย ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์เลเซอร์ กระดาษต่อเนืองสายเคเบิล เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี
ซิป เช่น RAM ฯลฯของกองสวัสดิการสังคม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการกับหน่วยงานอืน ๆ ของกอง
สวัสดิการสังคม

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนกับการใช้บริการของกองสวัสดิการสังคม

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,235,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,800,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมผู้นําชุมชน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างค่าเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯโดยถัวจ่าย ของกอง
สวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564
 หน้าที 93 ข้อ 3)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมเพือพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในชุมชน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะค่าเช่า
ทีพัก ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 4 ปี
พ.ศ.2561 – 2564 หน้าที 60 ข้อ 2)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมเพือพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและศึกษาดู
งานแก่ผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและ
ประชาชนในชุมชน

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแก่ผู้นํา
ชุมชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที
พัก ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ โดยถัวจ่าย ของกอง
สวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564
 หน้าที 92 ข้อ 1)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่า ๙ มงคล จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายซือไม้มงคล เพือปลูกในเขตเทศบาลจํานวน 23
 ชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 4 ปีพ.ศ.2561 – 2564
 หน้าที 138 ข้อ 2)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม สํารวจ/ประมวลผลข้อมูลความจําเป็นพืนฐาน
ชุมชน ค่าตอบแทนจัดเก็บแบบสอบถาม และข้อมูลด้านสวัสดิการ
สังคม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ โดยถัวจ่าย ของกอง
สวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564
 หน้าที 93 ข้อ 4)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างค่าเครืองดืม ค่า
วิทยากร  กิจกรรมบําบัดฟืนฟู และฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบําบัด  ค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯโดยถัวจ่าย ของกองสวัสดิการ
สังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564
 หน้าที 60 ข้อ 1)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองปากช่อง

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการดําเนิน
โครงการตามความต้องการของชุมชนโดยถัวจ่าย ของกองสวัสดิการ
สังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564
 หน้าที 64 ข้อ 1)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น เป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดอบรมให้แก่ พ่อ แม่ ลูกหรือบุคคลในครอบครัวชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองปากช่อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าหารว่างและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 โดยถัวจ่าย
ของกองสวัสดิการสังคม(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 4 ปี พ.ศ
.2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 1  หน้าที 3  ข้อ 1)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่า
เช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าเบียเลียงในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 ของกองสวัสดิการสังคม
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งบลงทุน รวม 435,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองสวัสดิการสังคม 
ดังนี          
 - จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน ประกอบด้วยราย
ละเอียดดังนี
1. เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 16,000 บาท
2. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
5. มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base – T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี
พ.ศ.2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560) เป็นเงิน 16,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 27 ข้อ 9)
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จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
- จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี   จํานวน  1  เครือง ๆ ละ 17,000 บาท   
1. เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer , Copier ,Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
2. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
3. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไมj
น้อยกว่า 1 ช่อง
4. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
6. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
7. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
8. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได้
9. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า1,200 x 1,200 dpi
10. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Documet Feed)
11. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
12. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
13. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
14. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และCustom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี
พ.ศ.2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560)   
เป็นเงิน 17,000  บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 27 ข้อ 10)

จัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
- จัดซือเครืองสํารองไฟ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี
จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 2,800 บาท
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี
พ.ศ.2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560)
เป็นเงิน 2,800  บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1
 หน้าที 27 ข้อ 11)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างห้องสุขาชาย – หญิงทีทําการชุมชนหนองสาหร่าย
(แผนชุมชนหนองสาหร่าย)

จํานวน 400,000 บาท

เพือก่อสร้างอาคารสุขาชาย – หญิง จํานวน 1 หลัง
พร้อมรางระบายนํา (ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด)
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 4 ปี พ.ศ.2561-2564
เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 10  ข้อ 5)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 545,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 545,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาในชุมชนเขตเทศบาล จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกีฬาในชุมชน
เทศบาล จํานวน  23 ชุมชน  สําหรับจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด – ปิด  ค่าจัดเตรียม
สนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าทําการล่วงเวลา  ค่านําแข็งและ
เครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าวงดุริยางค์  ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน ค่าเบีย
เลียงเจ้าหน้าทีประจําสนามและค่าเงินรางวัล ถ้วยหรือโล่รางวัลสําหรับทีมที
ชนะและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการจัดเตรียมงาน
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 145 ข้อที 10  )

โครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชน   สําหรับจ่าย
เป็นค่าพิธีเปิด-ปิด    ค่าจัดเตรียมสนาม    ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  ค่าทําการล่วงเวลา ค่านําแข็งและเครืองดืม   ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่า
วงดุริยางค์  ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน    ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าทีประจําสนาม
และค่าเงินรางวัล  ถ้วยหรือโล่รางวัลสําหรับทีมทีชนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
  ในการจัดเตรียมงาน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 145 ข้อที 9  )

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน จํานวน 45,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน เช่น โครงการเต้นแอโรบิค ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูฝึก   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ
.2561-2564
หน้าที 61 ข้อที 1  )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 300,000 บาท
 - โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 
เป็นเงิน  150,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเทียน  เครืองไทยธรรม  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่า
ตกแต่งหมอน  ค่านําแข็งและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน
เนืองในพิธี  ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 144 ข้อที 4  )

 - โครงการจัดงานทําบุญตักบาตรเนืองในวันพ่อแห่งชาติ           
เป็นเงิน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรม   ค่าดอกไม้  ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์   ค่าเช่า
เครืองเสียงและเวที  ค่าของขวัญของรางวัล    ค่านําแข็งและเครืองดืม ค่า
วัสดุและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการจัดเตรียมงาน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 145 ข้อที 7  )

- โครงการจัดงานทําบุญตักบาตรเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯเป็นเงิน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรม   ค่าดอกไม้  ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์   ค่าเช่า
เครืองเสียงและเวที  ค่าของขวัญของรางวัล    ค่านําแข็งและเครืองดืม ค่า
วัสดุและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการจัดเตรียมงาน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
เพิมเติมฉบับที 1  หน้าที 23 ข้อที 1)

- โครงการจัดงานทําบุญตักบาตรเนืองในวันแม่แห่งชาติ                     
เป็นเงิน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรม   ค่าดอกไม้  ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์   ค่าเช่า
เครืองเสียงและเวที  ค่าของขวัญของรางวัล    ค่านําแข็งและเครืองดืม ค่า
วัสดุและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการจัดเตรียมงาน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 144 ข้อที 6 )

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล  ค่าสนับสนุนการแต่งกายผู้เข้าประกวด ค่าของ
ขวัญของรางวัล ค่าเช่าเวทีและเครืองเสียง   ค่าตอบแทนวงดนตรี  ค่า
แสดงและมหรสพ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าทําการล่วงเวลาและค่า
ใช่จ่ายอืนในการเตรียมงาน   ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ
.2561-2564
หน้าที 144  ข้อที 2  )
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โครงการจัดงานประเพณีวันขึนปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรม   ค่าดอกไม้    ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์   ค่า
เช่าเครืองเสียงและเวที  ค่าของขวัญของรางวัล    ค่านําแข็งและเครือง
ดืม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการจัดเตรียมงาน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 144 ข้อที 3  )

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ค่าดอกไม้ธูปเทียน  ค่าเช่า
เวทีและเครืองเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล     ค่าเงินรางวัลนางสงกรานต์
และกรรมการตัดสิน   ค่าทําการนอกเวลา ค่าเครืองดืม ค่าวงดุริยางค์  ค่า
ตอบแทนวงดนตรีและการแสดง   ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงาน
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องและจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที 144 ข้อที 5  )

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเทียวภายในเขตเทศบาล จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําใบปลิว  จัดทําแผนที  จัดทําจุลสาร จัดทําโครงการ
ปากช่องคาวบอยซิตีโครงการแรลลี โครงการแข่งขันเครืองบิน
เล็ก  โครงการวิงปันสุขใจชมไพรปากช่อง  ฯลฯ

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 861,500 บาท
งบบุคลากร รวม 482,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 482,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 482,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีแก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 378,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม    จํานวน  1    อัตรา  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตามระเบียบ ฯ   
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ จํานวน 20,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศของ
พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจํา , พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป อาทิเช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าเบียเลียงในการเดินทางไป
ราชการและอืน ๆ ทีจําเป็นและเหมาะสม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ในงาน โรงฆ่าสัตว์ และครุภัณฑ์อืน ๆ ทีเกียวข้องตามความจําเป็นทีชํารุด

ค่าวัสดุ รวม 91,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ   เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า  บาลาส   ปลักไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน  และอุปกรณ์
อืน ๆ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด เช่น  แปรง ไม้
กวาด  เข่ง  
ถังขยะ  ถุงดํา นํายาทําความสะอาด  ไม้กวาดหยากใย่  และอืนๆ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน
ซีเมนต์ สังกะสี  ค้อน ตะปู จอบ เสียม ขวาน  สว่าน  ตลับเมตร  โถ
ส้วม  ทราย  สี  แปรงทาสี และอืน ๆ ตามความจําเป็น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามัน
เชือเพลิง นํามันเครือง  นํามันจารบี  ก๊าซ   ถ่าน และอืน ๆ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือ   เวชภัณฑ์   แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  นํายาต่าง ๆ ถุง
มือ  สําลี และผ้าพันแผล  เครืองมือวิทยาศาสตร์  ทรายอะเบท   นํายาดับ
กลิน  โซดาไฟ   นํายาฆ่าเชือโรค  วัคซีนฉีดสุนัข    นํายาเคมีป้องกันโรค
ต่างๆ 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองแต่งกายต่าง ๆ เช่น เสือ กางเกง ผ้า รองเท้า
บูธ 
หมวก  ถุงมือ  เสือคลุมกันฝน  ผ้าปิดปาก – ปิดจมูก และอืน ๆ 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 79,060,466 บาท
งบกลาง รวม 79,060,466 บาท
งบกลาง รวม 79,060,466 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 12,631,900 บาท
- เพือจ่ายชําระหนีเงินกู้ส่งเสริมกิจการเทศบาล   (ก.ส.ท.)  ในการก่อสร้าง
ทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ตาม
สัญญา เลขที  1479/46/2558ลงวันที  18กุมภาพันธ์ 2548  เป็น
เงิน 88,760,000บาท กู้เพือก่อสร้างทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ    ในอัตรา
ดอกเบียร้อยละ 3 
 ต่อปี โดยชําระหนีเงินกู้ในงวดที 1 เงินต้นทีต้องเสียดอก
เบีย7,631,885.55บาท  

-เพือจ่ายชําระหนีเงินกู้ธนาคารออมสิน  สาขาปากช่อง  ในการจัดซือทีดิน
บริเวณด้านข้างสาธารณะเขาน้อย ตามสัญญาเลขที 4303-52-0010271
  ลงวันที  21  กรกฎาคม  2552  เป็นเงิน 35,469,825บาท   กู้เพือซือ
ทีดินบริเวณด้านข้างสวนสาธารณะเขาน้อย  ในอัตราดอกเบียร้อยละ 3.50
  ต่อปี โดยชําระหนีเงินกู้ในงวดที 6 ดอกเบีย 893,000บาทเงิน
ต้น 2,500,000บาท คงค้างอีก ๗งวด  จึงตังจ่ายไว้  2,500,000บาท

-เพือจ่ายชําระหนีเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาปากช่อง เพือชําระหนีเงินกู้
ธนาคารออมสินตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองปากช่อง 
(โครงการก่อสร้างปรับปรุงพืนทีสวนสาธารณะเขาแคน)ตามสัญญาเลข
ที 800011820266 ลงวันที 31  มกราคม 2556 เป็นเงิน 29,992,000
 บาท ในอัตราดอกเบีย 4.20 ต่อปี  โดยชําระหนีเงินกู้งวดที 1 เงิน
ต้น 2,500,000 บาท ดอกเบีย 1,260,000 บาท จึงตังจ่าย
ไว้  2,500,000 บาท

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 3,928,886 บาท
- เพือจ่ายชําระดอกเบียเงินกู้เสริมกิจการเทศบาล   (ก.ส.ท.)    ในการก่อ
สร้างทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ  ตามสัญญา เลขที  1479/46/2558   ลง
วันที  18 กุมภาพันธ์2558  เป็นเงิน 2,624,730,.34บาท 
จึงตังจ่ายไว้ 2,624,800บาท

- เพือจ่ายชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาปากช่องในการจัดซือ
ทีดินบริเวณด้านข้างสวนสาธารณะเขาน้อย ตามสัญญาเลขที  4303-52-
0010271ลงวันที 21 กรกฎาคม 2552
จึงตังจ่ายไว้552,000บาท

- เพือจ่ายชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาปากช่องในการก่อสร้าง
ของเทศบาลเมืองปากช่อง(โครงการปรับปรุงพืนทีสวนสาธารณะเขาแคน)
จึงตังจ่ายไว้752,086 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,443,203 บาท
- เพือจ่ายให้สํานักงานประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง  โดยให้หักใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีจ่ายให้แก่ลูกจ้างโดยคํานวณตามอัตราค่าจ้าง
พนักงานจ้างของเทศบาล 
- เพือจ่ายให้สํานักงานประกันสังคมตําแหน่งพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (สนับสนุนการสอนในสถานศึกษา) เฉพาะทีเป็น สถ.เป็นผู้กําหนด
ตําแหน่งให้จัดสรรให้ในส่วนของลูกจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของอปท. (กอง
การศึกษา)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 37,318,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ตามประกาศ
ของเทศบาลเมืองปากช่อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2552 และทีแก้ไขเพิมเติม

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 9,340,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียความคนพิการทีได้ลงทะเบียนไว้ ตามประกาศเทศบาล
เมืองปากช่อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
.2559 และแก้ไขเพิมเติม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลเมือง
ปากช่อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548

สํารองจ่าย จํานวน 1,400,000 บาท
เพือให้จ่ายในกรณีทีจําเป็นได้ตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   พ
.ศ.  2541 ข้อ19

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 8,269,100 บาท
  -ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังไว้  269,100 บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 1/6  ของงบประมาณรายรับประจําปี
ทีผ่านมา  และงบประมาณรายจ่าย เพิมเติมทุกฉบับของปีทีผ่านมาของงบ
ประมาณทัวไป  ยกเว้น เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุน 
ทุกประเภทเทศบาลมีงบประมาณรายรับจริงทัวไปประจําปีทีผ่าน
มา  233,080,000  บาท  คงเหลือยอดคํานวณ  161,090,000บาท  คิด
ร้อยละ 1/6 เป็นเงิน269,003.60  บาท 
  - ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรตังไว้  2,000,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจรและการปรับปรุงแก้ไขสิงจํา
เป็นในด้านจารจร   เพือให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่
ประชาชนทัวไป   และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล
ซึง
เทศบาลพิจารณาตังจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับทีได้จากผู้กระทําผิด
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  ทังจํานวนและในส่วนทีจ่ายจากรายได้
ของ  
   -สมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ตังไว้ 1,500,000บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมือง
ปากช่อง
   - เงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการนําเสีย ตังไว้ 4,500,000
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบนําเสียของ
เทศบาลเมืองปากช่องให้กับองค์การจัดการนําเสีย(หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน มท.0808/1392 ลว.10 กุมภาพันธ์ 2560)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 3,516,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  
(ก.บ.ท.)  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2  ของรายได้ประจําปี
ตามงบประมาณทัวไป  ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้ หรือเงินอุดหนุนซึงคํานวณจากรายได้ประจําปีตามงบประมาณทัว
ไป จํานวน  300,821,000  บาท ยอดทีนํามาคํานวณ  175,821,000
 บาทร้อยละ 2 เป็นเงิน  3,516,420  บาท   
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 324,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิน (ช.ค
.บ.)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญของราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 12)  พ.ศ.2551  และยกเลิก
กรณีทีผู้รับบํานาญขอเปลียนแปลงสถานทีรับบํานาญ  ซึงเดิมกําหนดให้
ราชการส่วนท้องถินเดิมแจ้งให้ราชการส่วนท้องถินใหม่เป็นผู้เบิกจ่าย
เงิน ช.ค.บ. แก่ผู้รับบํานาญเป็นให้ราชการส่วนท้องถินทีผู้รับบํานาญออก
จากราชการเป็นผู้เบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. ให้แก่ผู้รับบํานาญและตังงบ
ประมาณประเภทนีไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 611,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจําทีเกษียณอายุราชการของ
เทศบาล

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 126,057 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน กบข.
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