
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองปากช่อง

อําเภอ ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 312,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 33,818,255 บาท
งบบุคลากร รวม 16,894,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,208,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,430,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกดังนี
-เงินเดือนสําหรับนายกเทศมนตรี  เป็นเงิน    540,000   บาท
-เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 890,000  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก ดังนี
-เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
 เป็นเงิน  108,000  บาท
-เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งประจําตําแหน่ง
 รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  3   อัตรา
 เป็นเงิน  243,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ดังนี
-เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  
 เป็นเงิน    108,000   บาท
-เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 
 เป็นเงิน  243,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 513,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี
-เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ  
 เป็นเงิน 378,000  บาท
-เงินเดือนทีปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
 เป็นเงิน 135,000  บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,563,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี
-เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล   
  เป็นเงิน     296,700    บาท
-เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล   
  เป็นเงิน     243,000    บาท
-เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  
  เป็นเงิน  3,024,000   บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,685,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,604,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ  

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

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 254,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล 
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,364,300 บาท
-ค่าจ้างพนักงานตามภารกิจสํานักปลัดเทศบาล  
-ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปสํานักปลัดเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 244,000 บาท
-เงินเพิมการครองชีพฯพนักงานตามภารกิจสํานักปลัด
เทศบาล                 
-ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปสํานักปลัดเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 14,894,155 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,274,155 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,798,155 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยแยกดังนี
-เงินสมนาคุณ      เป็นเงิน 10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย  
เมือมีความจําเป็นจะตังคณะกรรมการ
-เงินรางวัลนําจับ  เป็นเงิน   5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นรางวัลนําจับให้กับเจ้าหน้าทีผู้นําจับกุม
ผู้กระทําผิดเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติ
-เงินค่าการปฏิบัติงานเจ้าหน้าทีตํารวจ  เป็นเงิน 10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าทีตํารวจ
ทีมาช่วยงานเทศกิจ  จํานวน  2  นาย   
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน 1,773,155 บาท 
เพือจ่ายเป็นรางวัลการปฏิบัติงาน   
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ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่คณะกรรมการท้องถิน อาทิเช่น  คณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ค่าเบียประชุม  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก  คัดเลือก

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
และลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาล
โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญทีมีสิทธิได้รับ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
โดยมีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับ 

ค่าใช้สอย รวม 9,130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองปากช่อง จํานวน 850,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอก ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน  
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าจ้างเหมายามรักษาการอาคารสํานักงานและทรัพย์สินของเทศบาลเมือง
ปากช่อง

จํานวน 1,500,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอก เพือดูแล
อาคารสํานักงานและทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปากช่อง

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพือให้ได้มาซึงบริการ                 

-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,520,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆดังนี
-ค่ารับรอง (ผู้ทีมาเยียมหรือมาตรวจงานของเทศบาล
และชมกิจการของเทศบาลเป็นครังคราว) 
เป็นเงิน 1,000,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรับรองผู้มาเยียมฯ                   
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร เครืองดืม
เครืองใช้ในการรับรองค่าบริการอืนๆ 
-เป็นไปตามเกณฑ์การจ่ายค่ารับรอง 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที  28 กรกฎาคม 2548  
ให้ตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีทีล่วงมา 
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  
เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินทีมีผู้อุทิศให้
  
ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลฯ  เป็นเงิน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลียงรับรองในการประชุมสภา   
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร เครืองดืม เครืองใช้ในการ
รับรอง  ค่าบริการอืนๆ  ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว2381  
ลงวันที  28 กรกฎาคม  2548

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่างๆ เป็นเงิน 370,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพวงมาลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการจัดพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร    เป็นเงิน 480,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครืองดืม ค่าไวนิล
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ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยถัวจ่าย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที  8  ข้อ 2

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที 9                                    เป็นเงิน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที 9     
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครืองดืม ค่าไวนิล
ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยถัวจ่าย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที  8  ข้อ 3

โครงการ 5 ธันวาคมวันสําคัญของชาติไทย เป็นเงิน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
5 ธันวาคมวันสําคัญของชาติไทย
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครืองดืม ค่าไวนิล
ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยถัวจ่าย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที  9  ข้อ 4 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค่าส่งเงินคืน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินก่อให้เกิดความเสียหาย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.4/ว1033
ลงวันที 16 มีนาคม 2554
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าทีพัก 
ค่าพาหนะ และค่าเบียเลียง เดินทาง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555                  
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
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โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการเทศบาลเคลือนที            
-โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาทําอาหาร
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  โดยถัวจ่าย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  48 ข้อ 1
โครงการปกป้องสถาบัน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการปกป้องสถาบัน 
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดกิจกรรม
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1224  
ลงวันที 22 เมษายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 74 ข้อ 3

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
เทศบาล  หัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการต่างๆของเทศบาลเมือง
ปากช่อง

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการต่างๆ 
ของเทศบาลเมืองปากช่อง
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การฝึกอบรม  ค่าอาหาร 
เครืองดืม วิทยากร ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นและจัดซือ
วัสดุทีใช้ในโครงการ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานฯลฯ 
โดยคํานวณจากฐานรายได้ทุกประเภท และรวมถึง
เงินอุดหนุนทัวไปทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณตามระเบียบ
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณทีผ่านมา 
312,000,000 บาท มาคํานวณการตังงบประมาณ
ตามอัตรารายได้เกิน 300 ล้านบาท ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกิน
ร้อยละ 2 เป็นเงิน 6,240,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 76
  ข้อ 10
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จํานวน 750,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง 
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยฝึกอบรม  ค่าอาหารเครืองดืม 
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นและจัดซือวัสดุทีใช้ในโครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานฯลฯ โดยคํานวณจากฐานรายได้ทุกประเภท
และรวมถึงเงินอุดหนุนทัวไป ทีต้องนํามาจัดทํางบประมาณตามระเบียบ
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯของปีงบประมาณทีผ่านมา 
312,000,000  บาท  มาคํานวณการตังงบประมาณ
ตามอัตรารายได้เกิน  300  ล้านบาท  ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินร้อย
ละ  2  เป็นเงิน 6,240,000  บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 75
  ข้อ  9

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองปากช่อง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองปากช่อง  
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล เป็นการประกาศเกียรติ
คุณฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้าที  9  ข้อ  6

โครงการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตัง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี   
-โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์
การเลือกตัง ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการเลือกตัง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3675 
ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561 และหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ที นม 0023.4/ว5366 ลงวันที 19 กรกฎาคม 2561          
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564)  
หน้าที  76  ข้อ 11
โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวันท้องถินไทย
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม ฉบับที  2 หน้าที 9  ข้อ 5 
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โครงการวันเทศบาล “24  เมษายน ของทุกป”ี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานวันเทศบาล 
“24  เมษายน ของทุกปี”
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ อาหารเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 74 ข้อ 1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
และครุภัณฑ์อืน ๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักปลัดเทศบาล 
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จ้างซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานเทศบาล
และครุภัณฑ์อืนๆ เช่นสัญญาณไฟจราจร รถยนต์ เครืองปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯและครุภัณฑ์ตามความจําเป็น
ทีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 1,130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เพือใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา  ฯลฯ  ทีจําเป็นต้องใช้
ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น  สายไฟ  
หลอดไฟฟ้า  ชินส่วนต่าง ๆ  ฯลฯ  ทีจําเป็นต้องใช้
ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านทีจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น นํายาล้างห้องนําแก้วนํา ชุดกาแฟ กระดาษชําระ ฯลฯ 
ทีจําเป็นต้องใช้ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้อัด  สุขภัณฑ์ ก๊อกนํา
สายชําระ ปูน ทราย วัสดุอุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ  ทีจําเป็นต้องใช้ซึงอยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามความจําเป็น   
เช่น  นํากลัน  แบตเตอรี  นํามันเบรก  ฯลฯ ทีจําเป็นต้องใช้
ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทีใช้ปฏิบัติงานซึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักปลัดเทศบาล
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธุ์พืช 
ปุ๋ย  ใบมีด  เครืองตัดหญ้า  กรรไกร  และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้
ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ทีใช้ในกิจกรรมของเทศบาล เช่น  แผ่นป้าย ฯลฯ 
ทีจําเป็นต้องใช้ซึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักปลัดเทศบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
และอืนๆ  ฯลฯ  ทีจําเป็นต้องใช้ 
ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล

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

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล  
และทีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการกับหน่วยงานอืน ๆ  
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ADSL

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งสิงของไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ   
ของเทศบาลทีจําเป็นต่อทางเทศบาล  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  

งบลงทุน รวม 2,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถประจําตําแหน่ง จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจัดซือรถประจําตําแหน่งปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซี
จํานวน 1 คันๆละ 1,500,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0708.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้าที  29  ข้อ 8
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
โครงการจ้างเหมาออกแบบก่อสร้างต่อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
ปากช่อง

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานของทางราชการ
โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเอกชน นิติบุคล หรือบุคคลภายนอก
ในการออกแบบโครงสร้างงานก่อสร้าง (ตามรายละเอียดทีเทศบาล
กําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2  หน้าที 10 ข้อ 7

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษา จํานวน 30,000 บาท
โครงการจ้างทีปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีมีต่อคุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลเมืองปากช่อง   เป็นเงิน 30,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางเพือเป็นผู้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจ 
-โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการฯ
-เป็นไปตามมติการประเมินที ก.จ.,ก.ท. กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 74 ข้อ 2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 8,098,000 บาท
งบบุคลากร รวม 5,181,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,181,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,681,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญกองวิชาการและแผนงาน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงิน ค่าประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน
งาน  เดือนละ 3,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500 บาท

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  09:39:55 หน้า : 10/94



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,311,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินเพิมการครองชีพของพนักงานจ้าง
ทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ของกองวิชาการและแผนงาน ดังนี
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 
เป็นเงิน 339,900  บาท
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 9อัตรา 
เป็นเงิน 972,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 128,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพของพนักงานจ้างทัวไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี
-เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา 
เป็นเงิน  20,400  บาท
-เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 9 อัตรา  
เป็นเงิน  108,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,845,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงาน
เทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับของกองวิชาการและแผนงาน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองวิชาการและแผนงานทีมีสิทธิได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองวิชาการและแผนงานทีมีสิทธิได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 1,880,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
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
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  09:39:55 หน้า : 11/94



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่ายาน
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ ของกองวิชาการและแผนงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559

โครงการประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมการประกวด
ภาพถ่ายเมืองปากช่อง หัวข้อ "สะพายกล้อง ท่องเมืองปากช่อง"
 ประจําปีงบประมาณ 2562
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย 
ค่าป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ค่าโปสเตอร์แผนทีประกอบโครงการ 
ค่าป้ายไวนิล ค่าอัดภาพพร้อมกรอบรูป ค่าตกแต่งสถานที ค่าโล่รางวัล 
เงินรางวัล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาฯ พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561- 2564) 
หน้าที 78  ข้อ 18

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การจัดทําแผนพัฒนานาท้องถินสีปี เทศบาลเมืองปากช่อง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากรค่าใช้จ่ายอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม
จนถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 7 ข้อ 7

โครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาค
รัฐ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เทศบาลเมืองปากช่อง 
ประจําปีงบประมาณ 2562
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการจัดอบรม  ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561- 2564)
เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 3 ข้อ 1
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โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพือประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายเพือประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการจัดอบรม  
ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที 80 ข้อ 22  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองวิชาการและแผนงาน

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
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 371,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดติดตัง
ภายนอกอาคารของกองวิชาการและแผนงาน

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองวิชาการและแผนงาน 
ซึงใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนกับการใช้บริการของกองวิชาการและแผนงาน

งบลงทุน รวม 70,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะทํางานระดับ 3-6 แบบเหล็ก พร้อมเก้าอี จํานวน 28,800 บาท
เพือจัดเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานระดับ 3-6 แบบเหล็ก พร้อมเก้าอี
 จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 9,600 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 พ.ศ.2560 มาตรา 4 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
 ฉบับที 2 หน้าที 31 ข้อที 17

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือชุดไมโครโฟนแบบมือถือชนิดไร้สาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเสียงแบบพกพาขนาด
ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จํานวน 1 ชุด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 มาตรา 4 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิมเติม 
ฉบับที 2  หน้าที 32 ข้อที 20

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือจอภาพแบบขาตัง ขนาด 120 นิว จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอภาพแบบขาตัง ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิว
ขนาดพืนทีจอรับภาพ ไม่น้อยกว่า 72 X 96 นิว พร้อมขาตัง จํานวน 1 จอ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ        พ.ศ.2560 มาตรา 4 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561- 2564) 
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 32 ข้อท1ี9
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 ชุด
  คุณลักษณะพืนฐาน
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือ ดีกว่า ดังนี
1.ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ   นาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz
 และมีหน่วยประมวลผลด้านนาฬิกา (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2.ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  จํานนวน 1 หน่วย
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มีช่องเชือมต่อแบบ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGAจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base – T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi – Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิมเติม 
ฉบับท2ี  หน้าที 31 ข้อที 18

งานบริหารงานคลัง รวม 10,789,076 บาท
งบบุคลากร รวม 6,880,676 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,880,676 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,347,268 บาท

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

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการของกองคลัง 
เดือนละ 5,600 บาท
เพือจ่ายเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย เดือนละ1,500 บาท  
จํานวน 3 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,199,568 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจของกองคลัง จํานวน 11 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 145,440 บาท
เพือจ่ายเงินเพิมการครองชีพของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 11 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,867,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 704,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้างคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0803.3/ว 1953 ลงวันที 25 กันยายน 2560 และ หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว156  ลงวันที 19
 กันยายน 2560 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงาน
เทศบาลสามัญ และลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับของกองคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 184,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของ
กองคลัง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 2,585,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนฯ  ต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สินของธนารักษ์  เขตพืนทีจังหวัด
นครราชสีมา  ได้แก่  อาคารพาณิชย์  ตลาดสด  ห้องสุขา  และทีดินรอบ
บริเวณอาคารตลาดสด ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ของเทศบาลและรับเรืองร้องเรียนเกียวกับการเงินการคลัง

จํานวน 1,000 บาท

เพือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้เพือ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพือส่งเสริมบทบาทการมีส่วน
รวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ2546
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 6 ข้อ 4

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  09:39:55 หน้า : 16/94



กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ จํานวน 1,000 บาท
เพือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซือจัดจ้างและเป็นแนวทางในการปรับ
ปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 5 ข้อ 3
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ จํานวน 1,000 บาท
เพือในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้อง
มีการปรับปรุงแก้ไขการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิด
เผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได้
-เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 1หน้า 6 ข้อ 5
กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 1,000 บาท
เพือให้การบันทึกบัญชี  การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
 -เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 5 ข้อ 1

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง 
ฉบับที 1 หน้า 5 ข้อ 3
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ  และ
ค่าเบียเลียง   
 ในการเดินทางไปราชการ  เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)
พ.ศ. 2559
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โครงการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซือ-จัดจ้าง จํานวน 1,000 บาท
เพือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับการจัดซือ-จัดจ้าง
 ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
-เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 5 ข้อ 2
โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง  การบัญชีและการ
พัสดุของเทศบาลเมืองปากช่อง

จํานวน 200,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 77 ข้อ 13
โครงการเพิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ของท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือเพิมพูนความรู้ทางด้านภาษีและจัดระเบียบให้ประชาชนได้มีความ
รู้ ความเข้าใจเกียวกับภาษีท้องถิน และสร้างการจูงใจให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถินโดยการชําระภาษีเทศบาลสามารถจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  และเป็นธรรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (2561-2564)  หน้า 76 ข้อ 12
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดไนท์บาซ่าและผู้ประกอบการ
จําหน่ายสินค้าบนทีหรือทางสาธารณะเทศบาลเมืองปากช่อง

จํานวน 200,000 บาท

เพือให้ความรู้กฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องแก่ผู้ประกอบการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง 
ฉบับที 1หน้า 4 ข้อ 2

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

ค่าวัสดุ รวม 562,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 230,000 บาท
จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในงานของกองคลัง  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน
ต่าง ๆ แบบพิมพ์ในการดําเนินการเกียวกับภาษีอากรและค่า
ธรรมเนียม  บัญชีเงินสด  บัญชีเกียวกับแผนทีภาษี  และทะเบียน
ทรัพย์สิน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ของกองคลัง เช่น  ปลักไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า  บัลลาสต์  และอุปกรณ์อืนๆ

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 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 24,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสําหรับยานพาหนะทีใช้ในกองคลังตามความจํา
เป็น  เช่น  นํากลัน  นํามันเบรค  ยางนอก  ยางใน แบตเตอร์รี และ
อุปกรณ์ยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  ของกองคลังเช่น  เมาส์  ตลับ
ผงหมึกคอมพิวเตอร์  สายเคเบิลแป้นพิมพ์  และอืนๆ

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

ซึงใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองปากช่อง
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนกับการใช้บริการของกองคลัง

งบลงทุน รวม 40,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้บานเลือน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือน จํานวน 2 หลัง หลังละ 4,000 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 มาตรา 4 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิมเติม ฉบับที 2 หน้า 31 ข้อ 16

จัดซือตู้เหล็ก จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 3 หลังๆ 
ละ 5,500 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 มาตรา 4 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
 เพิมเติม ฉบับที 2 หน้า 31 ข้อ 15
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน
คุณลักษณะ ดังต่อไปนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)    ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core)     มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.5 GHz หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล   (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า   1TB หรือชนิดSolid State Drive 
 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบครือข่าย (Network Interface)
 แบบ10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  
ไม่น้อยกว่า 600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
 เพิมเติม ฉบับที 2 หน้า 31 ข้อ 14

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 1,209,600 บาท
งบบุคลากร รวม 349,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 349,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญ  

งบดําเนินงาน รวม 860,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้กับพนักงาน
เทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ 
และค่าเบียเลียงเดินทาง  ฯลฯ  
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการจัดระเบียบทางเท้าของเทศบาล
เมืองปากช่อง

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงานการจัดระเบียบทางเท้าของเทศบาลเมืองปากช่อง  
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยฝึกอบรม  ค่าอาหารเครืองดืม วิทยากร  
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นและจัดซือวัสดุทีใช้ในโครงการ ค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาดูงานฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.(2561-2564) 
หน้าที 82 ข้อ 1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานเทศบาลและครุภัณฑ์อืนๆ
ของงานเทศกิจ สํานักปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ทีใช้ปฏิบัติงานซึงอยู่ในความรับผิดชอบ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 12,305,480 บาท
งบบุคลากร รวม 7,784,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,784,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,141,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญ   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่าเป็นเงินประจําตําแหน่งให้พนักงานเทศบาลสามัญ
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,225,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา 
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของลูกจ้างประจํา 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,090,000 บาท
เพือจ่าเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ                  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 238,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างฯพนักงานจ้างทัวไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ
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งบดําเนินงาน รวม 2,916,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 326,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 76,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
โดยแยกดังนี 
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที อปพร.
เป็นเงิน  76,000   บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจํา
ทีมีสิทธิไดรับตามระเบียบ 

ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพือให้ได้มาซึงบริการ
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินกิจการ ให้
แก่เทศบาล  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ารับวารสาร 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าทีพัก
ค่าพาหนะ และค่าเบียเลียงเดินทาง ฯลฯ 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์   อาหารเครืองดืม  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจ่ายเป็นในโครงการ  ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปีพ.ศ.(2561-2564) หน้าที 49 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
-โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย จ้างซ่อมครุภัณฑ์  และอืนๆ ตามความจํา
เป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ 

ค่าวัสดุ รวม 1,380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา  ฯลฯ   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ 
เช่น  สายไฟ  หลอดไฟฟ้า  ชินส่วนต่าง ๆ ฯลฯ   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านทีจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น นํายาล้างห้องนําแก้วนํา ชุดกาแฟ กระดาษชําระ ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  
เช่น  ไม้อัด ปูน ทราย ฯลฯ  ทีจําเป็นต้องใช้
ซึงอยู่ในความรับผิดชอบ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตามความจําเป็น  เช่น นํากลัน แบตเตอรี นํามันเบรก ฯลฯ   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ทีใช้ปฏิบัติงานซึงอยู่ในความ รับผิดชอบ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เช่น เครืองวัดนําฝน และอืนๆ ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่าง ๆ 
เช่น  พันธ์พืช  ปุ๋ย  เอ็นตัดหญ้า  กรรไกร  
และวัสดุอืนๆ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  สติกเกอร์  ฯลฯ 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายทีใช้ในหน่วยงาน 
เช่น เสือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ชุดฝึกซ้อมดับเพลิง ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
เช่น  ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก์เก็ต  
จานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง 
ใช้กับคอมพิวเตอร์   ฯลฯ   

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง
ทีใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เช่น สายส่งนําดับเพลิง หัวฉีด ข้อต่อ 
ถังนํายาดับเพลิง ฯลฯ    

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม และอืนๆ ฯลฯ 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคาร
สํานักงาน งานป้องกันฯ และทีอยู่ในความรับผิดชอบ 
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารสํานักงานงานป้องกันฯ  
และทีอยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการ
กับหน่วยงานอืนๆค่าบริการอินเตอร์เน็ต ADSL  

งบลงทุน รวม 1,605,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,605,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
จัดซือถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบเคลือนที (Mobile Foam Unit ) จํานวน 1,605,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังบรรจุโฟม
ดับเพลิงแบบเคลือนที (Mobile Foam Unit ) 
ประกอบด้วย หัวจ่ายนํายาโฟม อุปกรณ์ดูดนํายาโฟม  
สายส่งนําดับเพลิง นํายาโฟม จํานวน 10 ชุดๆละ 160,500 บาท  
- เป็นไปตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสํานักงบประมาณ  ฉบับเพิม
เติม กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
 ฉบับที 2 หน้าที 2 ข้อ 1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 38,898,600 บาท
งบบุคลากร รวม 31,849,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 31,849,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 21,410,330 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนต่าง ๆ ดังนี     
  -  เงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญใน
กองการศึกษา จํานวน 10 อัตรา เป็นเงิน  3,896,800 บาท
 -  เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  รร.เทศบาล 1 และ 
รร.เทศบาล 2   จํานวน  49  อัตรา  เป็นเงิน 17,513,530 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเงินเพิมต่าง  ๆ ของกองการศึกษา  ดังนี
-  ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองการศึกษา 
 เป็นเงิน  67,200  บาท  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
- เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  
เป็นเงิน  67,200  บาท  
- เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา)
เป็นเงิน  36,000  บาท
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 3,034,800 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะ  ดังนี       
 -  ค่าเงินวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษา  (ศึกษานิเทศก์)  
กองการศึกษา  เป็นเงิน  42,000  บาท 
 -  ค่าเงินวิทยฐานะเชียวชาญและค่าตอบแทนรายเดือน  
เป็นเงิน  237,600  บาท    
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะเชียวชาญ และค่าตอบแทน
รายเดือนของผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 2 จํานวน 1
 อัตรา (9,900+9,900*1*12) 
-  ค่าเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและค่าตอบแทน
รายเดือนของ  ผอ.สถานศึกษา  เป็นเงิน  134,400  บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและค่าตอบแทน
รายเดือนของ ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 1 จํานวน 1
 อัตรา (5,600+5,600*1*12)
 -  ค่าเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและค่าตอบแทน
รายเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาลในสังกัด  
กองการศึกษา เป็นเงิน 1,612,800 บาท     
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและค่าตอบแทน
รายเดือนของพนักงานครูเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา
จํานวน 12 อัตรา (5,600+5,600*12*12)   
 -  ค่าเงินวิทยฐานะชํานาญการ  สําหรับพนักงานครูเทศบาล
ในสังกัดกองการศึกษา   เป็นเงิน  294,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการของพนักงานครูเทศบาล
ในสังกัดกองการศึกษา  จํานวน  7  อัตรา (3,500*7*12)     
-  ค่ากันเงินเพิมวิทยฐานะชํานาญการสําหรับพนักงานครูเทศบาล
ในสังกัดกองการศึกษา  เป็นเงิน  252,000  บาท
เพือจ่ายกันเงินเพิมวิทยฐานะชํานาญการของพนักงานครูเทศบาล
ในสังกัดกองการศึกษา  จํานวน  6  อัตรา(3,500* 6*12)   
 -  ค่ากันเงินเพิมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษสําหรับพนักงาน
ครูเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา  เป็นเงิน   126,000  บาท     
เพือจ่ายกันเงินเพิมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของพนักงาน
ครูเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา  จํานวน  5  อัตรา  
(5,600-3,500* 5*12)  
  -  ค่ากันเงินค่าตอบแทนรายเดือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
สําหรับพนักงานครูเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา  
เป็นเงิน  336,000  บาท  
เพือจ่ายกันเงินค่าตอบแทนรายเดือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ของพนักงานครูเทศบาลในสังกัดกอง การศึกษา  
จํานวน  5  อัตรา  
(5,600* 5*12) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 207,850 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  รร.เทศบาล 1  จํานวน  1  อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,515,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิมการครองชีพของ
พนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี       
-  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   
จํานวน  12  อัตรา เป็นเงิน  2,329,680  บาท 
-  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  (กรมฯจัดสรรอัตรา
บุคลากรสนับสนุนการสอน)จํานวน  5  อัตรา  
เป็นเงิน  729,840  บาท 
-  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป   จํานวน  30   อัตรา 
 เป็นเงิน  3,240,000  บาท   
-  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง ภารโรง  
(กรมฯจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา)  
จํานวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  216,000  บาท 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 510,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพของพนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี         
-   เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา
เป็นเงิน  56,460  บาท   
 -  เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ  
(กรมฯจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน) จํานวน  4  อัตรา  
เป็นเงิน  70,140  บาท    
-  เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน   30  อัตรา 
เป็นเงิน  360,000  บาท  
-  เงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ภารโรง 
 (กรมฯจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุน สถานศึกษา)  
จํานวน  2  อัตรา 
 เป็นเงิน  24,000  บาท         

งบดําเนินงาน รวม 4,460,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 23,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.
 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ของกองการศึกษา  
ได้แก่  ค่าตอบแทนกรรมการ อาทิเช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ออกข้อสอบ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน 
สอบคัดเลือก คัดเลือก  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานทีเกิด
จํานวน 3,000บาท จากการปฏิบัติหน้าทีของผู้ขอรับการประเมิน
วิทยฐานะ        
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
ทีเกิดจากการปฏิบัติหน้าทีของพนักงานครูเทศบาล  
รร.เทศบาล 1 และ รร.เทศบาล 2    
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับของกองการศึกษา  
ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯของกองการศึกษา  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที  2)  พ.ศ.  2551 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานเทศบาล
สามัญทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน 
 พ.ศ.  2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  3)  พ.ศ.  2549 

ค่าใช้สอย รวม 2,430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการเพือให้เป็นค่าจ้างเหมา
เย็บเล่มเอกสาร  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร  
ค่ารับวารสาร  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าทีพัก  ค่าพาหนะ  และค่าเบียเลียง
ในการเดินทาง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559    
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  
ค่าพาหนะในการเดินทาง   ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง    
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274 ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิมเติม  ฉบับที  2  หน้าที  6  ข้อ  1             
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โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมครู จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้าที  70 ข้อ  11 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองเสียงและเวที  ค่าตอบแทน
วงดนตรีค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่าขนม  เครืองดืม  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานทีการ
ละเล่น  การแสดง  และค่าใช้จ่ายอืน  ๆ  ทีเกียวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท. 
พ.ศ.  2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้าที 67  ข้อ 1     

โครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  
ค่าพาหนะ ในการเดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  
หน้าที  72  ข้อ  15
โครงการโตไปไม่โกง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  
ค่าพาหนะ ในการเดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย 
อืน ๆ ทีเกียวข้อง                  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ.  2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที  72  ข้อ  17  

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขต
เทศบาล

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  
ค่าพาหนะ ในการเดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่าย อืน ๆ ทีเกียวข้อง     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  
หน้าที  87  ข้อ  17
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โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  
ค่าพาหนะ ในการเดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่าย อืน ๆ ทีเกียวข้อง     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ.  2557   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที 67  ข้อ  3  

โครงการโรงเรียนปลอดโฟม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  
ค่าพาหนะ ในการเดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่าย อืน ๆ ทีเกียวข้อง     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน   พ.ศ.  2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที 56  ข้อ 1  

โครงการลดเวลาเรียนเพิมเวลารู้ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  
ค่าพาหนะในการเดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย  
อืน ๆ ทีเกียวข้อง  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  
พ.ศ.  2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที  72   ข้อ 16   

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน  ม.1 - ม.3 จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดหาอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนชัน  ม.1 - ม.3รร.เทศบาล  1 จํานวน  275  
คน ๆ ละ   20  บาท  จํานวน  200  วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท  0816.2/ว 3274  
ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที  69  ข้อ  8  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
และครุภัณฑ์อืน ๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ    

ค่าวัสดุ รวม 166,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น  กระดาษ ดินสอ  ปากกา ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 71,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับ
รถยนต์บรรทุก 1 ตัน และจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิง
และหล่อลืนรถตัดหญ้าและเครืองตัดหญ้า 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์  
แผ่นดิสก์เก็ตจานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนืองใช้กับ
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,687,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,338,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 329,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการกับหน่วยงานอืน ๆ
งบลงทุน รวม 2,589,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,407,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือชุดโต๊ะอาหารแบบกลมหน้าสแตนเลสชนิดขาไขว้พร้อมเก้าอีพลาสติก จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะอาหารแบบกลมหน้าสแตนเลส
ชนิดขาไขว้พร้อมเก้าอีพลาสติก ชุดละ  10  ตัว  
จํานวน  90  ชุด  รร.เทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย)  
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี
1. โต๊ะกลมสแตนเลส  ขนาด  4  ฟุต  ขาไขว้  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 120  ซม.  
2. เก้าอีพลาสติก  ชนิดหนา  มีพนักพิง  
รับนําหนักได้ถึง  80  กก. 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ    พ.ศ.  2560  มาตรา  4(4)  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิมเติม  ฉบับที  2หน้าที 41 ข้อ  52 
จัดซือพัดลมชนิดโคจร จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมชนิดโคจร  พร้อมติดตัง
และระบบไฟฟ้า  รร.เทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) 
จํานวน  72  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. ขนาดใบพัด  18  นิว
2. ปรับแรงลมได้  3  ระดับ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มาตรา  4(4)    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)
 เพิมเติม ฉบับที  2 หน้าที  40  ข้อ  50
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จัดซือพัดลมไอเย็น จํานวน 123,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมไอเย็นชนิดตังพืนพร้อมติดตัง   
รร.เทศบาล 1(บ้านหนองสาหร่าย) จํานวน  6  เครือง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  380  วัตต์   
2. พลังลมแรง  ไม่น้อยกว่า  7,000  บ.ม./ชม.  
3. ความจุนําไม่น้อยกว่า  90  ลิตร  
4. พร้อมระบบฟอกอากาศ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มาตรา  4(4)    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)
 เพิมเติม  ฉบับที  2 หน้าที  40 ข้อ  51

ครุภัณฑ์การศึกษา
จัดซือโต๊ะ-เก้าอีนักเรียน  สําหรับนักเรียนชันประถม  (ป.1-3) จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเก้าอี  สําหรับนักเรียน
ชันประถม  (ป.1-3)  รร.เทศบาล 2  บ้านหนองกะจะฯ 
จํานวน 60 ชุด  โดยมีคุณลักษณะดังนี
โต๊ะ-เก้าอีนักเรียนมาตรฐาน  มอก. ระดับประถม 
ไม้อัดสัก  แบบขาเหล็ก  เหลียมสีดํา
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มาตรา  4(4)    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)
 เพิมเติม ฉบับที  2 หน้าที   41  ข้อ  53 
จัดซือโต๊ะ-เก้าอีนักเรียน  สําหรับนักเรียนชันประถมปลาย  (ป.4-6) จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเก้าอี สําหรับนักเรียน
ชันประถมปลาย(ป.4-6)   รร.เทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) 
จํานวน  300  ชุด  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี  
โต๊ะ-เก้าอีนักเรียน  มาตรฐาน  มอก.  ระดับประถมปลาย  
แบบไม้อัดสัก  ขาเหล็กเหลียมสีดํา   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มาตรา  4(4)    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)
 เพิมเติม  ฉบับที  2 หน้าที   39  ข้อ  47

จัดซือโต๊ะเลคเชอร์  สําหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น  (ม.1-3) จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเลคเชอร์  สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมต้น  (ม.1-3)   รร.เทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย)  
จํานวน  200  ตัว โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี  เก้าอีแลคเชอร์ 
พนักพิง แผ่นแลคเชอร์ไม้ ขาเหล็กสีดํา  มีตะแกรงวางของ     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  มาตรา  4(4)    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)
 เพิมเติม ฉบับที  2 หน้าที  39  ข้อ  48 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือโทรทัศน์แบบ  Smart  TV  จอภาพ  LED จํานวน 318,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์แบบ  Smart  TV  
จอภาพ  LED   ขนาด  55  นิว รร.เทศบาล 1 
(บ้านหนองสาหร่าย)  จํานวน  12  เครือง  โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. ระดับความละเอียด  เป็นความละเอียดของ
จอภาพ  UHD  หรือ 4K
2. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา  55  นิว
3.  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ  LED  Backlight
4.  ช่องต่อ  HDMI  ไม่น้อยกว่า  2  ช่องสัญญาณ  
เพือการเชือมต่อสัญญษณภาพและเสียง
5.  ช่องต่อ  USB  ไม่น้อยกว่า  1  ช่องสัญญาณ  
รองรับไฟล์ภาพ  เพลง  และภาพยนตร์ 
6.  มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล  (Digital)  ในตัว
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  มกราคม  2561      
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)
 เพิมเติม  ฉบับที  2 หน้าที   40   ข้อ  49

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,182,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียน จํานวน 328,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในโรงเรียนพร้อมฝาปิดชนิดเหล็กตะแกรง โรงเรียน
เทศบาล  1  (บ้านหนองสาหร่าย)  ความยาว  156  เมตร  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท. 40/2562)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) 
 เพิมเติม  ฉบับที  2  หน้าที  7   ข้อ  3

โครงการติดตังกันสาดอาคารเรียน จํานวน 254,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกันสาดอาคารเรียน  โรงเรียนเทศบาล  1 
(บ้านหนองสาหร่าย)  ติดตังกันสาดขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า  
127  ตารางเมตร  อาคารเรียน  แบบศน.สท 4/12  
จํานวน 1  หลัง  โรงเรียนเทศบาล  1  (บ้านหนองสาหร่าย) 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง  เลขที  ท.41 /2562)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.  2561-2564) 
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที  7 ข้อที  4
โครงการติดตังตาข่ายเหล็กกันนกและสัตว์ปีก จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังตาข่ายเหล็กกันนกและสัตว์ปีก  
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลอาคารเรียนด้านหน้าและ
ด้านหลังแบบ  ศน.สท.  4/12  จํานวน  2  หลัง 
อาคาร  คสล.  3  ชัน  จํานวน  1  หลัง      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)
 เพิมเติม  ฉบับที  1 หน้าที   8  ข้อ   2
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โครงการติดตังผ้าม่านกันแสงแดดและความร้อนห้องเรียน จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังผ้าม่านกันแสงแดดและความร้อน
ห้องเรียน  โรงเรียนเทศบาล  1   (บ้านหนองสาหร่าย)   
ติดตังผ้าม่านอาคารเรียนแบบ ศน.สท.4/12  จํานวน  2  หลัง 
อาคาร  คสล.  3  ชัน  จํานวน  1  หลัง 
อาคารเรียนอนุบาล  จํานวน  1  หลัง      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที   84  ข้อ   5

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัด   โรงเรียนละ  
150,000  บาท   
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
เพิมเติม  ฉบับที  1  หน้าที  8  ข้อ  1

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 25,064,355 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 17,004,355 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,791,505 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 10,791,505 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ดังต่อไปนี              
      ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน  รร.ท.1  และ  รร.ท.2  
(อนุบาล - ป.6)  เป็นเงิน  4,044,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ชันอนุบาล -ป.6    โรงเรียนเทศบาล  1  (บ้านหนอง สาหร่าย)  
และโรงเรียนเทศบาล  2  บ้านหนองกะจะฯ  จํานวน  1,011  
คน ๆ ละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน 
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274 ลงวันที  19  มิถุนายน  2561 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) 
หน้าที  68  ข้อ  7       
  
       ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
เป็นเงิน  40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสารทางวิชาการ  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นของโรงเรียน
เทศบาล  1  (บ้านหนองสาหร่าย)  และ โรงเรียน
เทศบาล  2  บ้านหนองกะจะฯ  จัดสรรให้โรงเรียนละ  
20,000  บาท
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274 ลงวันที  19  มิถุนายน  2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) 
หน้าที  67   ข้อ   2     
  
       ค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ  
ADSL  เป็นเงิน  19,200  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าเชือมต่ออินเตอร์เน็ตระบบ  ADSL  ของ
โรงเรียนเทศบาล 1  (บ้านหนองสาหร่าย)และโรงเรียน
เทศบาล  2  บ้านหนองกะจะฯ จัดสรรให้โรงเรียนละ  9,600  บาท    
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274 ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) 
หน้าที  69   ข้อ  9       

       ค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ  
WiFi  เป็นเงิน  14,400  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าเชือมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ  WiFi  
ของโรงเรียนเทศบาล  1  (บ้านหนองสาหร่าย)  และโรงเรียน
เทศบาล  2  บ้านหนองกะจะฯ  จัดสรรให้โรงเรียนละ  
7,200  บาท 
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274 ลงวันที  19  มิถุนายน  2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) 
หน้าที  69   ข้อ  10     
  
        ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
ในสังกัด  เป็นเงิน  200,000  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ  ค่าตกแต่ง  ปรับปรุงห้องสมุด  
ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  และจําเป็นของ
โรงเรียนเทศบาล  1  (บ้านหนองสาหร่าย)  และโรงเรียน
เทศบาล  2  บ้านหนองกะจะฯ  จัดสรรให้โรงเรียนละ  
100,000  บาท    
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274 ลงวันที  19  มิถุนายน  2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) 
หน้าที  68   ข้อ  5   
    
          ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
เป็นเงิน  100,000  บาท    
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสารทางวิชาการและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  และจําเป็นของโรงเรียน
เทศบาล  1 (บ้านหนองสาหร่าย)  และโรงเรียนเทศบาล  2  
บ้านหนองกะจะฯ  จัดสรรให้โรงเรียนละ  50,000  บาท 
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274 ลงวันที  19  มิถุนายน  2561 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที  71  ข้อ 14   
   
          ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด  เป็นเงิน  177,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเช่าทีพัก  ค่ายานพาหนะ 
 และค่าเบียเลียง ในการเดินทางไปราชการของโรงเรียน 
เทศบาล  1  (บ้านหนองสาหร่าย) และโรงเรียนเทศบาล  2 
บ้านหนองกะจะฯ  จํานวน  59  คน  คนๆละ  3,000  บาท
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2555   
แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที  3)  พ.ศ.  2559 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0816.2/ว3274     
ลงวันที  19  มิถุนายน  2561     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที  67  ข้อ   4 
  
          ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
เป็นเงิน  36,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  
ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง  จัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล  1 
(บ้านหนองสาหร่าย)  และโรงเรียนเทศบาล  2   
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บ้านหนองกะจะฯ  โรงเรียนละ  15,000  บาท  
และครูแกนนําโรงเรียนละ  1  คนๆละ  3,000  บาท  
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.  2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนทีสุด  ที  มท  0816.2/ว3274 ลงวันที  19  มิถุนายน  2561        
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) 
หน้าที  56  ข้อ  2     
    
       ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับ
ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)   เป็นเงิน 259,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับ
ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)  จัดสรรให้คนละ  500  บาท /ภาคเรียน
(1,000  บาท/คน/ปี) ไม่เกินร้อยละ 40 ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จํานวน  259  คน
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274 ลงวันที  19  มิถุนายน  2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)
 หน้าที  71  ข้อ  13 

        ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-ม.3)   เป็นเงิน 249,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จัดสรรให้คนละ 
 1,500  บาท /ภาคเรียน (3,000  บาท/คน/ปี) 
ไม่เกินร้อยละ 30 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
 จํานวน  83  คน 
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274 ลงวันที  19  มิถุนายน  2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)
 หน้าที  71  ข้อ  13
   
       โครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
(SBMLD)  โรงเรียนเทศบาล  2  บ้านหนองกะจะฯ  
เป็นเงิน  150,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  
ค่าพาหนะ ในการเดินทาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท.  พ.ศ.  2559        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)
  เพิมเติม ฉบับที  2  หน้าที  6   ข้อ  2    
           
         ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  เป็นเงิน  2,810,600  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  ของโรงเรียน
เทศบาล  1  (บ้านหนองสาหร่าย)และโรงเรียนเทศบาล  2  
บ้านหนองกะจะฯ     
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(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274   ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที  70  ข้อ  12        
   
        ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิม  Top Up)  
เป็นเงิน  327,000  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิม  Top Up)  
ของโรงเรียนเทศบาล  1  (บ้านหนองสาหร่าย)  และโรงเรียน
เทศบาล  2  บ้านหนองกะจะฯ         
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274   ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที  70  ข้อ 12        
  
         ค่าหนังสือเรียน  เป็นเงิน  749,725  บาท    
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของโรงเรียนเทศบาล  1  
(บ้านหนองสาหร่าย) และโรงเรียนเทศบาล  2  บ้านหนองกะจะฯ  
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274   ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที  70   ข้อ 12      
     
        ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน  เป็นเงิน  440,630  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียน
เทศบาล  1  (บ้านหนองสาหร่าย)และโรงเรียนเทศบาล  2  
บ้านหนองกะจะฯ    
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274   ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที  70  ข้อ  12        
  
         ค่าเครืองแบบนักเรียน  เป็นเงิน  465,870  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 
 (บ้านหนองสาหร่าย)  และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหนองกะจะฯ     
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274   ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที  70  ข้อ  12        
   
         ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงิน  709,080  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล  1
  (บ้านหนองสาหร่าย)และโรงเรียนเทศบาล  2  บ้านหนองกะจะฯ   
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274   ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที  70 ข้อ 12         

ค่าวัสดุ รวม 6,212,850 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเพือใช้ในการปฏิบัติงาน  
เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  ฯลฯ

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านทีจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน  
เช่น  นํายาล้างห้องนํา  แก้วนํา  ชุดกาแฟ  ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,798,450 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)ให้ห้กับโรงเรียน
ในสังกัด (สพฐ.)   จํานวน  5  โรงเรียน  ,โรงเรียน
เทศบาล  1  (บ้านหนองสาหร่าย)  และโรงเรียนเทศบาล  2  
บ้านหนองกะจะฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274  ลงวันที  19  มิถุนายน  2561  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที 68  ข้อ   6

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้างต่าง  ๆ เช่น  ไม้อัด  
ปูน  ทราย  ฯลฯ  ทีจําเป็นต้องใช้อยู่ในความรับผิดชอบ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตามความจําเป็น  เช่น  นํากลัน  แบตเตอรรี  
นํามันเบรก  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 54,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับ
รถยนต์โดยสารขนาด  10-12 ทีนัง  เครืองยนต์ดีเซล  
ทีใช้ในการปฏิบัติงานซึงอยู่ในความรับผิดชอบ

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

วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น  พันธุ์พืช  
ปุ๋ย  ใบมีด  เครืองตัดหญ้า   กรรไกร  และวัสดุอืน  ๆ  
เพือใช้ในการปรับปรุงรักษาศูนย์เยาวชน  สนามกีฬา

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายทีใช้ในหน่วยงาน
และสถานศึกษา  เช่น  เครืองแบบเสือ  กางเกง  ผ้า  
ถุงเท้า  เข็มขัด  หมวก  ผ้าผูกคอ ผ้ากันเปือน  ทีนอน  
ชุดพละ  ชุดนาฎศิลป์  ฯลฯ 

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาฟุตบอล  
วอลเลย์บอล  ตะกร้อ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์  
แผ่นดิสก์เก็ต  จานบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง
ใช้กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

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

งบเงินอุดหนุน รวม 8,060,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,060,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด  (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน 8,060,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
ในสังกัด  (สพฐ.)   จํานวน  5  โรงเรียน  
ตามจํานวนนักเรียน ณ 10  มิถุนายน  2561  
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนของ  อปท. พ.ศ.  2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที  มท  0816.2/ว3274 ลงวันที  19  มิถุนายน  2561   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)
หน้าที  149 ข้อ 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 ชินส่วนต่าง  ๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านทีจําเป็นใช้ในการปฏิบัติงาน 
 เช่น  นํายาล้างห้องนํา แก้วนํา  ชุดกาแฟ  ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้อัด  ปูน  
ทราย  ฯลฯ  ทีจําเป็น  ต้องใช้ซึงอยู่ในความรับผิดชอบ

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่าง  ๆ  เช่น  พันธุ์พืช  
ปุ๋ย  ใบมีด  ครืองตัดหญ้า  กรรไกร  และวัสดุอืน ๆ  
เพือใช้ในการปรับปรุงรักษาศูนย์เยาวชน  สนามกีฬา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 11,468,540 บาท
งบบุคลากร รวม 3,967,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,967,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,882,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล , ตามคุณวุฒิและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีแก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
จํานวน4อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมจํานวน  1 อัตรา ๆ  ละ  5,600  บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม
สิงแวดล้อมจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ5,600บาท 
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป  
จํานวน  2  อัตรา ๆ  ละ 1,500บาท ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,932,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและ
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ให้แก่ 
ลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงาน
ในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
จํานวน 9 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 7,470,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 134,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน  2  อัตรา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
โดยมีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับ 

ค่าใช้สอย รวม 6,729,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพือให้ได้มาซึงบริการ 
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่ารับวารสาร
ค่าเย็บเล่มเอกสาร , หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสาร  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีีท้องถิน พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

โครงการจ้างเหมากวาดถนนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จํานวน 6,609,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอก  เพือกวาดถนนในเขตเทศบาล
เมืองปากช่อง ตามทีเทศบาลกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561–2564) 
หน้าที 88 ข้อ  1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
และครุภัณฑ์อืน ๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานเทศบาล
และครุภัณฑ์อืนๆ เช่น รถยนต์ เครืองปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และครุภัณฑ์ตามความจําเป็น

ค่าวัสดุ รวม 196,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เครืองเขียน แบบพิมพ์
เช่น กระดาษ ดินสอ  ปากกาและอืนๆ ตามความจําเป็น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุต่าง ๆ
เช่น ฟิวส์  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า
บาลาสปลักไฟฟ้า เบรกเกอร์ และอุปกรณ์อืนๆ
ตามความจําเป็น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 41,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและนํามัน
หล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเชือเพลิง นํามันเครือง  
นํามันจารบี  ก๊าซ   ถ่านและอืนๆ
ตามความจําเป็น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
เช่น  อัดล้างภาพ  จากการตรวจเหตุรําคาญ  
และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ต่าง ๆ 
ความความจําเป็น 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
และอืนๆ  ฯลฯ  ตามความจําเป็น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึงใช้ในกิจการของเทศบาลเมืองปากช่อง  
ตามจุดต่าง  ๆ อาทิเช่น  ประจําตลาดสดเทศบาลเก่าและใหม่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข   ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาซึงใช้ในกิจการของเทศบาลเมืองปากช่อง  
ตามจุดต่าง  ๆ อาทิเช่น  ประจําตลาดสดเทศบาลเก่าและใหม่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข   ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึงใช้ในการติดต่อราชการ
ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

งบลงทุน รวม 31,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะ  เก้าอี  คอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
จัดซือโต๊ะ เก้าอี  คอมพิวเตอร์  จํานวน 1 ชุด  
เป็นเงิน  5,000  บาท
-เพือใช้เป็นอุปกรณ์ในการนังปฏิบัติงานเกียวกับคอมพิวเตอร์
ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ. 2561–2564) 
หน้า160  ข้อ 20
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2แกนหลัก 
(2core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.5 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120GB จํานวน 1หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า1ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 :1และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว   
จํานวน 1หน่วย
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ. 2561–2564) 
หน้า 159  ข้อ 17
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จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (lnkjet) จํานวน 7,900 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (lnkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  4,800x 1,200 dpi   
หรือ 1,200  x 4,800 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 15  ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  27 หน้าต่อนาที 
(ppm)  หรือ 10 ภาพต่อเนือง (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,200x 2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้  25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชือมต่อ (lnterface) แบบ 2.0  หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100 Bese-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (WI-Fi)ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100  แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4Letter,Legalและ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561 
ณ วันที 23 พฤษภาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้า 159 ข้อ 18

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด800 VA จํานวน 2,500 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA 
(480 watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ 2561  
ณ วันที 23 พฤษภาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561–2564) 
หน้า 159 ข้อ 19

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 11,823,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,094,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,094,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 980,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
ตามคุณวุฒิและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
สําหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มที 1 รหัสจุดกลุ่ม พง.13 
ในจํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 1,000  บาท 
และในกลุ่มที  2 รหัสจัดกลุ่ม พง.26 จํานวน 1  อัตรา
อัตราเดือนละ 1,500   บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ จํานวน 2 อัตรา  ๆ  ละ  3,500  บาท  
เป็นเงิน  84,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 269,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 89,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
-โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
สามัญทีมีสิทธิได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ 
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าทีพัก 
ค่าพาหนะ และค่าเบียเลียง เดินทาง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555                  
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
และครุภัณฑ์อืน ๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานเทศบาล
และครุภัณฑ์อืนๆ เช่น รถยนต์ เครืองปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และครุภัณฑ์ตามความจําเป็น
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สังกะสี  
ค้อน ตะปู จอบ เสียม ขวาน  สว่าน  ตลับเมตร  
โถส้วม  ทราย  สี  แปรงทาสี และอืน ๆ ตามความจําเป็น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 125,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือ  เวชภัณฑ์แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  
นํายาต่าง ๆ ถุงมือ  สําลี และผ้าพันแผล  
เครืองมือวิทยาศาสตร์  ทรายอะเบท  นํายาดับกลิน โซดาไฟ   
นํายาฆ่าเชือโรค วัคซีนฉีดสุนัข  นํายาเคมีป้องกันโรคต่าง ๆ 
ตามความจําเป็น

งบลงทุน รวม 10,000,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองปากช่อง จํานวน 10,000,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาดสดเทศบาล  
ให้ได้มาตรฐานของเทศบาล  (ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด)
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 
รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561–2564) 
เพิมเติม ฉบับที  2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน้า 5  ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข จํานวน 460,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2562  ให้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1.ชุมชนท่ามะนาว
1.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One
 (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) จํานวนเงิน 10,050  บาท
2.โครงการสุขภาพเคลือนที จํานวนเงิน 6,450   บาท
3.โครงการร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวนเงิน3,500  บาท

2. ชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง
1.โครงการป้องกันขาดสารอาหารไอโอดีนในโครงการพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จํานวนเงิน 4,000 บาท
2.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
จํานวน 8,000   บาท
3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One
 (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
 จํานวน 8,000   บาท

3. ชุมชนปางแก
1.โครงการป้องกันขาดสารอาหารไอโอดีนในโครงการพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จํานวนเงิน  7,000 บาท
2.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
 (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  จํานวนเงิน 7,000  บาท
3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
จํานวนเงิน  6,000  บาท

4.ชุมชนท่าเลือน
1.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One
 (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)จํานว นเงิน 8,000  บาท
2.โครงการป้องกันขาดสารอาหารไอโอดีนในโครงการพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
จํานวนเงิน 4,000  บาท
3.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
จํานวนเงิน 8,000  บาท

5.ชุมชนโรงทอ
1.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One
 (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) จํานวนเงิน 7,500  บาท
2.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก
จํานวนเงิน 5,000  บาท
3.โครงการชุมชนพร้อมใจเด็กไทยฉลาดปัญญาเลิศ
ด้วยเกลือเสริมไอโอดีน จํานวนเงิน 7,500  บาท

6.ชุมชนจันทึก
1.โครงการร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวนเงิน  7,600  บาท
2.โครงการโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
จํานวนเงิน  6,300  บาท
3.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
จํานวนเงิน  6,100  บาท
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7.ชุมชนประปา
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวนเงิน 8,300  บาท
2.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
จํานวนเงิน 4,900 บาท
3.โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในโครงการพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
จํานวนเงิน 6,800 บาท

8.ชุมชนนันทเขตต์
1.โครงการสตรีชุมชนนันทเขตต์ใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านม  
จํานวนเงิน  5,700  บาท
2.โครงการเพิมไอโอดีน เพิมสติปัญญา ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
จํานวนเงิน 4,180  บาท
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก จํานวนเงิน 10,120 บาท

9.ชุมชนตรอกสุเหร่า
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม
จํานวนเงิน 8,300  บาท
2.โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในโครงการพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จํานวนเงิน 6,800  บาท
3.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
จํานวนเงิน 4,900  บาท

10.ชุมชนตรอกแดง
1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในชุมชน
จํานวนเงิน 8,000  บาท
2.โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวนเงิน  6,500 บาท
3.โครงการร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวนเงิน  5,500  บาท

11.ชุมชนโรงสูบ
1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
จํานวนเงิน  4,900  บาท
2.โครงการพัฒนาระบบสุาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพฯ
จํานวนเงิน  7,700  บาท
3.โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในโครงการพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจํานวนเงิน 7,400 บาท

12.ชุมชนสะพานดํา
1.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
จํานวนเงิน 6,000  บาท
2.โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในโครงการพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
จํานวนเงิน  8,000  บาท
3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
จํานวนเงิน  6,000  บาท

13.ชุมชน บ.ข.ส. เก่า
1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
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ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
จํานวนเงิน  6,900  บาท
2.โครงการการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในโครงการพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จํานวนเงิน  5,250  บาท
3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
จํานวนเงิน 7,850  บาท

14.ชุมชนราชประชา
1.โครงการสตรีชุมชนราชประชา ใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม
จํานวนเงิน  5,700   บาท
2.โครงการเพิมไอโอดีน เพิมสติปัญญา ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
จํานวนเงิน  4,180   บาท
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก จํานวนเงิน 10,120  บาท

15.ชุมชนเทพสถิตย์
1.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวนเงิน  6,000  บาท
2.โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวนเงิน  6,000  บาท
3.โครงการสุขภาพเคลือนที จํานวนเงิน  8,000  บาท

16.ชุมชนหนองกะจะ 1
1.โครงการหญิงไทยสุขภาพดีห่างไกลมะเร็งเต้านม 
จํานวนเงิน  5,000  บาท
2.โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนหนองกะจะ 1
จํานวนเงิน  6,800  บาท
3.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี 
จํานวนเงิน  8,200 บาท

17.ชุมชนหนองกะจะ 2
1.โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนหนองกะจะ 2  
จํานวนเงิน 7,800  บาท
2.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
จํานวนเงิน  6,400  บาท
3.โครงการหญิงไทยสุขภาพดีห่างไกลมะเร็งเต้านม 
จํานวนเงิน  5,800  บาท

18.ชุมชนมอดินแดง
1.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก
ในชุมชนมอดินแดง  จํานวนเงิน  7,000  บาท
2.โครงการป้องกันควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนมอดินแดง
จํานวนเงิน  7,600  บาท
3.โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคติดต่อทีสามารถป้องกันได้
จํานวนเงิน  5,400   บาท

19.ชุมชนเมืองปากช่อง
1.โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้มาลาเลีย จํานวนเงิน 10,000  บาท
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพออกกําลังกายต้านภัยห่างไกลยาเสพติด
จํานวนเงิน  4,000  บาท
3.โครงการด้วยรักและห่วงใย ห่างไกลจากโรคขาดสารไอโอดีน  
จํานวนเงิน   6,000   บาท

20.ชุมชนคุรุสามัคคี
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1.โครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรียและไข้เลือดออก
จํานวนเงิน  7,000  บาท
2.โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  จํานวนเงิน  7,000  บาท
3.โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมเพือสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  จํานวนเงิน  6,000  บาท

21.ชุมชนประชานุสรณ์
1.โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
จํานวนเงิน  3,500  บาท
2.โครงการปรับปรุงโภชนาการสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
จํานวนเงิน 6,450   บาท
3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
 (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จํานวนเงิน 10,050 บาท

22.ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม
1.โครงการสุขภาพเคลือนที จํานวนเงิน  6,825  บาท
2.โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน   
จํานวนเงิน  5,900  บาท
3.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการสุขภาพเด็กตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพฯ จํานวนเงิน  7,275  บาท

23.ชุมชนหนองสาหร่าย
1.โครงการสุขภาพเคลือนทีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  จํานวนเงิน  5,000  บาท
2.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ
เทพฯ  จํานวนเงิน  5,000  บาท
3.โครงการหมอหมู่บ้านในราชประสงค์ จํานวนเงิน  10,000  บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.5/15835 
ลงวันที  14  กันยายน  2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561–2564) 
เพิมเติม  ฉบับที  2  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
หน้าที  27  ข้อ 1

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 2,887,900 บาท
งบบุคลากร รวม 934,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 934,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 782,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
ตามคุณวุฒิและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,200 บาท
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-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 อัตรา
อัตราละ  5,600   บาท 
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
สําหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มที  2  
รหัสจัดกลุ่ม  พง.26 จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 1,500  บาท      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษจํานวน  1 อัตรา ๆ  ละ 5,600  บาท  

งบดําเนินงาน รวม 1,953,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาล
หรือเจ้าหน้าทีอืน ๆ ซึงเป็นบุคคลภายนอก
ช่วยปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 75,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ทีมีสิทธิได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจํา
ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ทีมีสิทธิได้รับ 

ค่าใช้สอย รวม 1,770,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าทีพัก 
ค่าพาหนะ และค่าเบียเลียง เดินทาง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555                  
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 1,700,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าเอกสารประการอบรม 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องในโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด  มท 0810.5/15835 ลงวันที 14  กันยายน 2560
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561–2564) 
เพิมเติม ฉบับที  2  หน้าที 3 ลําดับที  1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
และครุภัณฑ์อืน ๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานเทศบาล
และครุภัณฑ์อืนๆ เช่น รถยนต์ เครืองปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และครุภัณฑ์ตามความจําเป็น

ค่าวัสดุ รวม 57,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ
เช่น ฟิวส์  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า บาลาสปลักไฟฟ้า 
เบรกเกอร์  และอุปกรณ์อืนๆ ตามความจําเป็น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด 
เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ถุงดํา 
นํายาทําความสะอาด ไม้กวาดหยากใย่ และอืนๆ
ตามความจําเป็น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืน
ต่าง ๆ เช่น นํามันเชือเพลิง นํามันเครือง  นํามันจารบี  
ก๊าซ   ถ่านและอืนๆ ตามความจําเป็น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  
นํายาต่าง ๆ ถุงมือ  สําลี และผ้าพันแผล  เครืองมือวิทยาศาสตร์  
ทรายอะเบท  นํายาดับกลิน  โซดาไฟ  นํายาฆ่าเชือโรค  
วัคซีนฉีดสุนัข  นํายาเคมีป้องกันโรคต่าง ๆ ฯลฯ
ตามความจําเป็น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึงใช้ในการติดต่อราชการของงานศูนย์บริการ
สาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,600,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุในชุมชน

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรม
ให้ความรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าเช่าเก้าอีค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าทีพัก ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําเอกสาร
การฝึกอบรม ค่าจัดทํากระเป๋าใส่เอกสารในการฝึกอบรม 
ค่าของทีระลึกในการศึกษาดูงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี พ.ศ.( 2561 –  2564 ) 
หน้าที  89  ข้อ 1

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล
ค่าเครืองอุปโภคบริโภคสําหรับผู้ประสบสาธารณภัย 
ผู้เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนของกองสวัสดิการสังคม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท.0810.4/ว1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
หน้าที 59  ข้อ 1
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน  
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าเช่าเก้าอี ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําเอกสารการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0810.7/ว67689
ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท.0810.6/ว24 ลงวันที 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้าที  59 ข้อ 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,933,692 บาท
งบบุคลากร รวม 3,725,292 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,725,292 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,194,892 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ให้แก่ พนักงานเทศบาล ของกองช่าง เป็นเงิน 2,673,492 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 521,400 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของผู้อํานวยการกองช่าง
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการของกองช่าง
เดือนละ 5,600 บาท เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา เดือน
ละ 1,500 บาท เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อ
สร้าง เดือนละ  1,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทัวไปของกองช่าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างทัวไปของกองช่าง
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งบดําเนินงาน รวม 955,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 252,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับของกองช่าง
เป็นเงิน 1,000 บาท และกองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 5,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 163,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองช่างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
เป็นเงิน 162,000 บาท และของกองช่างสุขาภิบาล
เป็นเงิน 1,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 83,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองช่างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ เป็นเงิน 65,000 บาท และ
ของกองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 18,000 บาท                

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม 
ค่าเข้าเล่มเอกสารต่างๆ  ค่าลงทะเบียน ค่ารังวัดสอบเขตทีดิน
และอืนๆของกองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท 
และของกองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 10,000 บาท 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้าง ของกองช่าง เป็นเงิน 50,000 บาท
และกองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)
พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความจําเป็นทีชํารุดของกองช่าง 
เป็นเงิน 90,000 บาท และกองช่างสุขาภิบาล 
เป็นเงิน 5,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 486,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เครืองเขียนแบบพิมพ์ 
เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา หมึกพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ 
ของกองช่าง เป็นเงิน 190,000 บาท
และของกองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 20,000 บาท

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทีใช้ปฏิบัติงานซึงอยู่ในความรับผิดชอบ ของกองช่าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น  ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก์เก็ต 
จานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนืองใช้กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ของกองช่าง เป็นเงิน 150,000 บาท 
ของกองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึงใช้ในอาคารสํานักงานเทศบาล 
และอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
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งบลงทุน รวม 253,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 253,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน จํานวน 141,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน 
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 
จํานวน 3 เครือง ๆ ละ  47,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 36,000  บีทียู
2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น
    ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
    ผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วย
    ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  เช่น  แผ่นฟอกอากาศ
    ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า 
    ( lonizer ) เป็นต้น  สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง 
    และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
    -  ชนิดตังพืนหรือแขวน
    -  ชนิดติดผนัง
    สําหรับชนิดตู้ตังพืน  เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ (นอกจากข้อ 3) 
    ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
     ครังที  3/2539  (ครังที 57)  เมือวันที 14 มิถุนายน  2539 
     เกียวกับการประหยัดพลังงาน  โดยให้พิจารณาจัดซือ
     เครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER)  นอกเหนือจาก
     การพิจารณาด้านราคา  โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
     -  ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์
         ทีน้อยกว่า                              
     -  ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน  ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์
         (บีทียูต่อวัตต์) ผลทีได้คือค่า EER  ถ้าค่าของ EER สูง  ถือว่า
         เครืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงาน
         ได้ดีกว่า
8. การติดตังเครืองปรับอากาศ
     -  แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว  
         ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว
         ไม่เกิน 15 เมตร
9. ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจาก
    ราคาเครืองปรับอากาศ)
    (1) ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน 
          ขนาดไม่ตํากว่า  13,000  บีทียู  4,000  บาท  
          ขนาดไม่ตํากว่า  40,000  บีทียู  5,500  บาท
    (2) ชนิดตู้ตังพืน
          ขนาดไม่ตํากว่า  33,000  บีทียู  5,000  บาท
          ขนาดไม่ตํากว่า  42,000  บีทียู  6,000  บาท
    (3) ชนิดติดผนัง
          ขนาด 12,000 – 24,000  บีทียู  3,000  บาท
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 34  ข้อ 26
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ตู้บานเลือนกระจกสูง จํานวน 10,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจกสูง จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,300 บาท
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 มาตรา 4 (4)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 34  ข้อ 25
ตู้เอกสารบานเลือน 4 ฟุต จํานวน 7,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารบานเลือน 4 ฟุต 
จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,700 บาท
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 มาตรา 4 (4)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 34  ข้อ 24

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 17,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
   (2 Core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Threard) โดยมีความเร็ว
   สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz  จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
   Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
   มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
   แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (InterFace) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
  ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว 
   ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561  ณ  วันที 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 35 ข้อ 29  และหน้าที 36 ข้อ 34
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก 
   (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  
   หรือดีกว่า ดังนี
   1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory  
        ขนาดไม่น้อยกว่า  2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
        ไม่น้อยกว่า  2.5  GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
        (Graphics Processing  Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
   2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache Memory  
        ขนาดไม่น้อยกว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
        ไม่น้อยกว่า  2.4  GHz
- มีหน่วยความจําหลัก  (RAM) ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า 
   ขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard  Drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
   หรือ ชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB
   จํานวน  1  หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
   และมีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว
- มี  DVD–RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal)  
   หรือภายนอก (External)  จํานวน 1  หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อ  (Interface) แบบ  USB  2.0 หรือดีกว่า  
   ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)
   แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi 
   (IEEE 802.11b, g, n, ac)  แบบ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561  ณ  วันที 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 35 ข้อ 31  และหน้าที 36 ข้อ 37
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (lnkjet)  
ขนาด A4 จํานวน 1 เครือง  โดยมีคุณลักษณะดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีสามารถเป็น Printer, Copier, scanner และ FAX 
   ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (lnkjet)   
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  4,800x1,200 dpi 
   หรือ 1,200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm)
   หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
   หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561  ณ  วันที 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที  2  หน้าที 36  ข้อ 35

เครืองสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสแกนเนอร์  สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการแบบที 1  จํานวน 1 เครือง  โดยมีคุณลักษณะดังนี
-  เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ  
   (Auto  Document  Feeder)  ได้ไม่น้อยกว่า  50  แผ่น
-  สามารถสแกนเอกสารได้  2 หน้าแบบอัตโนมัติ
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
-  มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4  ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
-  สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด  A4
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า 
   จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561  ณ  วันที 23 พฤษภาคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 35  ข้อ 33
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง  โดยมีคุณลักษณะดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561  ณ  วันที 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 36  ข้อ 36
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งานไฟฟ้าถนน รวม 30,455,218 บาท
งบบุคลากร รวม 5,619,288 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,619,288 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,343,112 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองช่าง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,501,796 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของลูกจ้างประจํากองช่าง
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 94,380 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,512,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทัวไปของกองช่าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างทัวไปของกองช่าง
งบดําเนินงาน รวม 4,514,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 284,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับของกองช่าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ทีมีสิทธิได้รับของกองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 98,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ทีมีสิทธิได้รับของกองช่าง                   

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม 
ค่าเข้าเล่มเอกสารต่างๆ  ค่าลงทะเบียนและอืนๆ ค่าตรวจนําประปา
จํานวน 23 ชุมชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ของกองช่าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)
พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
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ค่าวัสดุ รวม 3,310,000 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 ปูนซีเมนต์ และอุปกรณ์อืนๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะของกองช่าง  ตามความจําเป็น  
เช่น  ยางนอก  ยางใน แบตเตอร์รี และอืนๆ

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

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง  
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งบลงทุน รวม 20,321,930 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
   โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
   จํานวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้  
   ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
    Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
-  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
   หรือดีกว่า ดังนี
   1) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก
       ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจาก
       หน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
       หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
   มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
   ขนาดความจุไม่น้อย 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
   แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
   ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-  มีจอภาพในตัว  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว 
   ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
-  สามารถใช้งาน  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g ,n, ac) และ Bluetooth
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561  ณ  วันที 23 พฤษภาคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 34  ข้อ 28
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core)
   จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่า ดังนี
   1) ในกรณีทีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory 
        ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
        ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
        (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
   2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory 
        ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
        ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้
         ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
   ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
   หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
   จํานวน 1 หน่วย
-  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
   และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-  มี  DVD–RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal)  
   หรือภายนอก (External)  จํานวน 1  หน่วย 
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)
    แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อ  (Interface) แบบ  USB  2.0 หรือดีกว่า  
   ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
แบบ Bluetooth
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561  ณ  วันที 23 พฤษภาคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 35  ข้อ 30
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา แบบ Network จํานวน 53,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา 
แบบ Network สําหรับกระดาษ ขนาด A3 จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 
   ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm)
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 
   ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
   จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
   แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-  สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561  ณ  วันที 23 พฤษภาคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม  ฉบับที 2  หน้าที 35  ข้อ 32

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,224,930 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถนอมศิษย์ จํานวน 474,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว 160.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.19/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 18  ข้อ 22

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลเจ้าแม่กวนอิม ซอย 3 จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 128.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 512.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.13/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 16  ข้อ 16
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 จํานวน 444,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว 150.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.02/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 12  ข้อ 5
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 ซอย 4 จํานวน 444,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.03/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 12  ข้อ 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 28 ซอย 3/3 (ต่อ
จากของเดิม)

จํานวน 290,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพืนทีไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.37/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 23  ข้อ 38
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 33 ต่อจากถนนเดิม จํานวน 445,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 8.50 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 595.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.10/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 15  ข้อ 13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 36 แยก 3 (หลัง
โรงเรียนเทศบาล 1)

จํานวน 305,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว 95.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
รวมพืนทีไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.34/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 22  ข้อ 36
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 ซอยประภาส 1 
ข้างบ้านเลขที 14

จํานวน 282,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร  
ยาวรวม 95.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.04/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 13  ข้อ 7
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 หนองกะจะ แยก 
3 ซ้ายมือ

จํานวน 444,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 600.00  ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.07/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 14  ข้อ 10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอยโรงกระถินแยก
ซ้ายสุดซอย บ้านเลขที 7

จํานวน 409,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 138.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.17/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 17  ข้อ 20
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิมพาราม ซอย 9 จํานวน 454,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 120.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.18/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 17  ข้อ 21

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองกะจะ ซอยศิริสัมพันธ์ จํานวน 452,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  6.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.12/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 15  ข้อ 15
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประภาส 2 ซอย 1 จํานวน 69,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.31/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 22  ข้อ 34
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประภาส 2 ซอย 2 (หน้าบ้านเลข
ที 31 ถึงสุดซอย)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 56.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.29/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 21  ข้อ 32

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  09:39:56 หน้า : 67/94



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราชประชา ซอย 1/1 จํานวน 145,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 39.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.21/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 18  ข้อ 24
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราชประชา ซอย 1/10 จํานวน 242,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 68.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.26/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 20  ข้อ 29
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราชประชา ซอย 1/2 จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 53.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 238.50 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.22/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 19  ข้อ 25
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราชประชา ซอย 1/3 จํานวน 172,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 48.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.23/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 19  ข้อ 26
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราชประชา ซอย 1/7 จํานวน 152,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 47.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 211.50 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.24/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 19  ข้อ 27

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราชประชา ซอย 1/9 จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 46.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 230.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.25/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 20  ข้อ 28
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าเลือน 2 แยก 3 ขวามือ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.15/2562
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 16  ข้อ 18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจัดสรรโรงทอ ซอย 3 จํานวน 405,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 101 เมตร
หนา 0.15 เมตร  รวมพืนทีไม่น้อยกว่า 505 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.35/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 23  ข้อ 37

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายนํา ถนนเทศบาล 
39 แยก 4 ขวามือ

จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 40.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายนํา  คสล.
กว้าง 0.30 เมตร  ยาว 40.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.20/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 18  ข้อ 23

โครงการก่อสร้างถนนบ้านไร่แยกไปกองวัคซีน (ต่อจากของเดิม) จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 33.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
รวมพืนทีไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.33/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 11  ข้อ 1
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าทีทําการชุมชนจันทึก จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร 
รวมพืนทีไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.36/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 23  ข้อ 39
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 9 หนองกะ
จะ จากบ้านเลขที 336

จํานวน 481,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม  100.00 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.09/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 14  ข้อ 12
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โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 9 หนองกะ
จะ ช่วงจากท่อลอดทางรถไฟ

จํานวน 481,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 100.00 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.08/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 14  ข้อ 11
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหนองกะจะ 2 ซอย 4 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 110.00 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.11/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 15  ข้อ 14
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล หมู่
บ้านทวีสิน

จํานวน 372,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว  206.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  1,216.00  ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.05/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 13  ข้อ 8

โครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราชประชา (หน้า
โรงเรียนสัญลักษณ์)

จํานวน 275,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.30/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 21  ข้อ 33
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. เชือมประภาสซอย 1 กับประภาสซอย 
4

จํานวน 354,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาด 0.50 เมตร 
ความยาวรวม 155.00 เมตร   
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.28/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 21  ข้อ 31

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ถนนท่ามะนาว ซอย 1 แยก 3 จํานวน 497,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. กว้าง 0.30 เมตร 
ยาวรวม 2 ข้าง  224.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.14/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 16  ข้อ 17
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ถนนเทศบาล 11 จํานวน 185,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา  คสล. กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.06/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 13  ข้อ 9

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ถนนเทศบาล 38 สามัคคี ซอย 3 จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ฝาคอนกรีต กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 97.00 เมตร รางระบายนํา คสล. ฝาเหล็ก กว้าง  0.50  เมตร  
ยาว  5.00  เมตร  2 จุด พร้อมบ่อพัก  คสล. 1  บ่อ  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.32/2562)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 22  ข้อ 35
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ถนนเทศบาล ซอยโรงกระถินด้านซ้าย 
(ต่อจากของเดิม)

จํานวน 273,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา  คสล. กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 131.00 เมตร  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.16/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 17  ข้อ 19
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ราชประชา ซอย 3/1 จํานวน 298,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาด 0.50 เมตร 
ความยาวรวม 132.00 เมตร  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.27/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 20  ข้อ 30
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคู่ขนานมิตรภาพฝัง
ซ้าย ช่วงจากถนนคุรุสามัคคี ซอย 2 ถึงสามแยกลําสมพุง

จํานวน 4,133,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 6.00 - 10.00 เมตร ยาว 1,240.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 13,000.00  ตารางเมตร รวมพืนทีทางเชือม
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.39/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 24  ข้อ 41
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ (สายหลัก) 
ช่วงที 6

จํานวน 4,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้างเฉลีย 19.60 เมตร ความยาว 650.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 12,740.00  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที ท.38/2562)
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เปลียนแปลง ฉบับที 1  หน้าที 8  ข้อ 2
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
โครงการจ้างออกแบบโครงสร้างงานก่อสร้าง จํานวน 870,930 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชน , นิติบุคคล , หรือบุคคลภายนอก
ในการออกแบบโครงสร้างงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองปากช่อง
ตามรายละเอียดทีเทศบาลกําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 รวมฉบับแก้ไขเพิม
เติม
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-  เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 24  ข้อ 42

งานสวนสาธารณะ รวม 6,407,284 บาท
งบบุคลากร รวม 1,915,284 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,915,284 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 239,268 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีของกองช่าง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 227,436 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 4,416,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับของกองช่าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ทีมีสิทธิได้รับของกองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ทีมีสิทธิได้รับของกองช่าง

ค่าใช้สอย รวม 1,633,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 394,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ค่าเข้าเล่มเอกสารต่างๆ ค่าลงทะเบียน และอืนๆ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ของกองช่าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)
พ.ศ. 2559
โครงการจ้างเหมาดูแลเกาะกลางถนนมิตรภาพ จํานวน 14 เกาะ ในเขต
เทศบาลเมืองปากช่อง

จํานวน 381,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพือดูแลเกาะกลางถนนมิตรภาพ จํานวน 14 เกาะ ในเขตเทศบาล
เมืองปากช่อง  ตามทีเทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 101  ข้อ 14
โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาพืนทีโดยรอบสวนสาธารณะเขาแคน จํานวน 723,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ดูแลรักษาพืนทีโดยรอบสวนสาธารณะเขาแคน  ตามทีเทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 102  ข้อ 15

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 123,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
สํานักงานและครุภัณฑ์อืนๆ ตามความจําเป็น
ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

ค่าวัสดุ รวม 1,980,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด เช่น ไม้กวาดต่าง ๆ
เข่ง ถุงดํา แปรงขัดพืน และอืนๆ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของกองช่าง เช่น ไม้ต่าง ๆ  
ทินเนอร์  สี ปูนซีเมนต์ และอุปกรณ์ อืนๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะของกองช่างตามความจําเป็น
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์รี และอืนๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ ของกองช่าง
เช่น นํามัน นํามันเครือง และอืนๆ 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

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
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งบลงทุน รวม 76,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า 8 เครือง จํานวน 76,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จํานวน 8 เครืองๆละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 34 ข้อ 27

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 17,306,700 บาท
งบบุคลากร รวม 8,216,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,216,700 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,414,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง  พนง.ขับเครืองจักรกลขนาดหนัก  
และตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จํานวน  2 อัตรา
อัตราละ  20,751  บาท และอัตราละ 12,140  บาท   
รวม  394,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป
ทีปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
จํานวน 65  อัตรา ๆ ละ 9,000  บาท
รวม  7,020,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 802,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์   
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,832  บาท   
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ของพนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงาน
ในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  
จํานวน 65  อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท รวม  802,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 6,690,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 700,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้าง
ทีมีสิทธิได้รับ

วันทีพิมพ์ : 24/10/2561  09:39:57 หน้า : 74/94



ค่าใช้สอย รวม 3,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์โครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองปากช่อง

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดจ้าง
ทีปรึกษาเพือศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองปากช่อง
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496  
และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561–2564) 
หน้าที 140  ลําดับที  1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
และครุภัณฑ์อืน ๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จ้างซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานเทศบาล
และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความจําเป็น

ค่าวัสดุ รวม 2,990,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด
เช่น  แปรง ไม้กวาด  เข่ง  ถังขยะ ถุงดํา 
นํายาทําความสะอาด ไม้กวาดหยากใย่และอืน ๆ
ตามความจําเป็น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สังกะสี  
ค้อน ตะปู จอบ เสียม ขวาน  สว่าน  ตลับเมตร  
โถส้วม  ทราย  สี  แปรงทาสี และอืน ๆ  
ตามความจําเป็น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนต่า งๆ
เช่น  แบตเตอรี ยางนอก  ยางใน นํามันเบรก หัวเทียน  
ฟิลม์กรองแสง  และอืนๆ ตามความจําเป็น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนต่างๆ
เช่น  นํามันเชือเพลิง  นํามันเครือง  นํามันจารบี  
ก๊าซ   ถ่านและอืนๆ ฯลฯ ตามความจําเป็น

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่าง ๆ
เช่น เสือ  กางเกง  ผ้า  รองเท้าบู๊ธ  หมวก  
ถุงมือ  เสือคลุมกันฝน  ผ้าปิดปาก – ปิดจมูก 
และอืนๆ ฯลฯ ตามความจําเป็น
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งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  พร้อมชุดยกขยะสาธารณะ จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจัดซือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี
หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 170 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน
-เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที 37 ข้อ 40

งานบําบัดนําเสีย รวม 3,914,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,141,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,141,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 901,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีของกองช่างสุขาภิบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,109,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจของกองช่างสุขาภิบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

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

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ทีมีสิทธิได้รับของกองช่างสุขาภิบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ทีมีสิทธิได้รับของกองช่างสุขาภิบาล

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพือให้ได้มา
ซึงบริการ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าธรรมเนียมและอืนๆ ของกองช่างสุขาภิบาล
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ของกองช่างสุขาภิบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)
พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
และครุภัณฑ์อืนๆ ตามความจําเป็นทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่างสุขาภิบาล 

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

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 175,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ 
สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทีใช้
ปฏิบัติงานของกองช่างสุขาภิบาล

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  รองเท้าบูท 
เสือคลุม เสือกันฝน และอืนๆของกองช่างสุขาภิบาล

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  เช่น  ตะแกรงกันสวะ
และวัสดุอืนๆ ของกองช่างสุขาภิบาล
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 27,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึงใช้ในกิจการของสถานีสูบนําเสีย
อาคารสถานีบ่อบําบัดนําเสียและอาคารป้อมยามอาคารบ่อบําบัด
ทีอยู่ในโครงการบ้านเอืออาทร  ของกองช่างสุขาภิบาล   

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

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ซึงใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล
ของกองช่างสุขาภิบาล

งบลงทุน รวม 814,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 814,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลือน 2 ล้อ จํานวน 814,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลือน 2 ล้อ  
จํานวน  1  คัน  โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า  
    2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์
2. แบบดับเบิลแค็บ
3. เป็นกระบะสําเร็จรูป
4. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
5. เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
6. ราคารวมภาษีสรรพสามิต
-  เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 
ณ  มกราคม 2561
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที 37  ข้อ 39

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 3,507,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,008,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,008,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,629,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคม ดังนี
-ค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
เดือนละ 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่าย 
กองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,182,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจ 
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคมฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของกองสวัสดิการสังคม
งบดําเนินงาน รวม 499,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคมที
มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญกองสวัสดิการสังคมที
มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯของกองสวัสดิการสังคม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ และค่าเบียเลียงใน
การเดินทางไปราชการ ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือ   
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ครุภัณฑ์สํานักงาน และครุภัณฑ์อืน ๆ 
ตามความจําเป็น ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ในส่วนทีอยู่ในความรับผิดชอบ เช่น  กระดาษ อุปกรณ์เครืองเขียน 
แฟ้ม ดินสอ  ปากกา  ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ชินส่วนต่าง ๆ ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทีใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในส่วนทีอยู่ในความรับผิดชอบ เช่น แก้วนํา 
ชุดกาแฟ ฯลฯของกองสวัสดิการสังคม

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตามความจําเป็น เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา
ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง ฯลฯของกองสวัสดิการสังคม

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น
นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจารบี
สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทีใช้ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีใช้
ในกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคม เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียน
โปสเตอร์
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯของกองสวัสดิการสังคม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง
สายเคเบิล เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิปRAM ฯลฯของกองสวัสดิการสังคม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการกับหน่วยงานอืน ๆ 
ของกองสวัสดิการสังคม

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนกับการใช้บริการของกองสวัสดิการสังคม
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 3,286,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดอบรมผู้นําชุมชน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรมผู้นําชุมชน  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าเช่าเก้าอี ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าวัสดุ ค่าเช่าสถานที ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจัดทําเอกสารในการอบรม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ในการดําเนินการฝึกอบรม ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้าที  93  ข้อ 3

โครงการจัดอบรมเพือพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในชุมชน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรมเพือพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรีในชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง
ค่าเช่าเก้าอี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทีพัก ค่าจัดทําเอกสารในการ
ฝึกอบรม ค่าจัดทํากระเป๋าใส่เอกสารในการฝึกอบรม ค่าพาหนะ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการดําเนินการ
ฝึกอบรม ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้าที 60 ข้อ 2

โครงการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นําชุมชน คณะกรรมการ 
อนุกรรมการ กลุ่มสตรีและประชาชนจิตอาสา เพือพัฒนาศักยภาพความเป็น
ผู้นําในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง

จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้
และศึกษาดูงานแก่ผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน อนุกรรมการ 
กลุ่มสตรีและประชาชนจิตอาสา เพือพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นํา
ในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าทีพัก ค่าพาหนะ  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเช่าเก้าอี 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 
ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจัดทําเอกสารในการฝึกอบรม 
ค่าจัดทํากระเป๋าใส่เอกสารในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นในการดําเนินการฝึกอบรม ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  เปลียนแปลง 
ฉบับที 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 6 ข้อ 1
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โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าเช่าเก้าอี ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจัดทําเอกสารการฝึกอบรม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการสํารวจ /ประมวลผลข้อมูล 
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
ของกองสวัสดิการสังคม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้าที 93 ข้อ 4

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าทีพัก ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าจัดซือชุดตรวจเพือหาสารเสพติด 
ค่าจัดทําเอกสารการฝึกอบรม ค่าจัดทํากระเป๋าใส่
เอกสาร ค่าพาหนะ ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าวัสดุสํานักงาน 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเก้าอี 
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการฝึกอบรม ของกองสวัสดิการสังคม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนมาก ที มท. 0816.5/ว2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน มท. ที 0810.3/ว 1102
ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 เรือง มาตรการเร่งรัด
ด้านการปราบปรามและหยุดยังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้าที 60 ข้อ 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ปากช่อง

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองปากช่อง จัดฝึกอบรมด้านอาชีพ  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าเช่าเก้าอี ค่าเครืองเสียง ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
ของกองสวัสดิการสังคม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถินพ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
หน้าที 64 ข้อ 1
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โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัวอบอุ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าเช่าเก้าอี
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564 )
เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 3  ข้อ 1

งบลงทุน รวม 86,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสารแบบกระจก 2 บานเลือน จํานวน 22,000 บาท
จัดซือตู้เก็บเอกสารแบบกระจก 2 บานเลือน 
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จํานวน 4 หลัง
หลังละ 5,500 บาท  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิมเติม ฉบับที 2 หน้าที  41  ข้อ 54 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 64,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการติดตังหอกระจายข่าวเสียงตามสายชุมชนประชานุสรณ์ จํานวน 64,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังหอกระจายข่าวเสียงตามสาย
 ชุมชนประชานุสรณ์ รายละเอียดดังนี
-ค่าเครืองขยายเสียงขนาด 550 วัตต์(มีไลน์) ใช้กับแฟชไดร์ได้ 
จํานวน 1 เครือง
-ค่าลําโพงฮอร์น ขนาด 120 วัตต์ (มีไลน์) จํานวน 16 ชุด
-ค่าไมล์สาย จํานวน 2 ตัว
-ค่าสายลําโพง(สายโทรศัพท์)สีดําขนาด 0.9 มม. 
จํานวน 995 เมตร
-ค่าตุ๊กตาพาดสาย จํานวน 35 ตัว
-ค่าเครืองเล่นแผ่นซีดี (CD) จํานวน 1 เครือง
(ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี 
(พ.ศ. 2561– 2564) เพิมเติม ฉบับที 2หน้าที  25 ข้อ 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 565,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 565,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 565,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   และในระดับประเทศ  เช่น  
ค่าอุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขัน  ค่าชุดนักกีฬา  
ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทน  ค่าอาหาร  ฯลฯ  
สําหรับนักกีฬา  ผู้ฝึกสอน  และควบคุมทีม  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท.  พ.ศ.  2559       
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) 
 หน้าที 145 ข้อ 11 

โครงการแข่งขันกีฬาในชุมชนเขตเทศบาล จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกีฬา
ในชุมชนเทศบาล  จํานวน  23  ชุมชน  สําหรับจ่ายเป็น
ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดเตรียมสนาม  ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  ค่าทําการล่วงเวลา  ค่านําแข็งและเครืองดืม 
ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าวงดุริยางค์  ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน  
ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าทีประจําสนามและค่าเงินรางวัล  
ถ้วยหรือ โล่รางวัล  สําหรับทีมทีชนะและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ในการจัดเตรียมงาน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า 
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท.  พ.ศ.  2559       
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที   145  ข้อ  10  
โครงการแข่งขันกีฬายุวชน  เยาวชน  และประชาชน จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานแข่งขัน
กีฬายุวชน  เยาวชน   และประชาชน สําหรับจ่ายเป็น
ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  ค่าทําการล่วงเวลา  ค่านําแข็งและเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง  
ค่าวงดุริยางค์  ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน  ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าที 
ประจําสนามและค่าเงินรางวัล  ถ้วยหรือโล่รางวัล  สําหรับ
ทีมทีชนะและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการจัดเตรียมงาน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท.  พ.ศ.  2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที 145  ข้อ 9  
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โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชน  เช่น โครงการเต้นแอโรบิค  ค่าตอบแทนวิทยากร
/ครูฝึก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น         
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ที  มท   0803/ว 237  ลงวันที  27  กุมภาพันธ์  2547       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที   61  ข้อ  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  
ค่าตกแต่งหมอน  ค่านําแข็งและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอืนเนืองในพิธี  ฯลฯ     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
 ร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท.  พ.ศ.  2559      
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที   144  ข้อ  4    
  
     -  โครงการทําบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ 
เป็นเงิน  50,000  บาท    
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรม  ค่าดอกไม้  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีสงฆ์  ค่าเช่าเครืองเสียงและเวที  ค่าของขวัญรางวัล  
ค่านําแข็งและเครืองดืม  ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ในการจัดเตรียมงาน    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท.  พ.ศ.  2559        
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.  2561 - 2564)  
หน้าที   145 ข้อ  7    
  
     -  โครงการทําบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ  
เป็นเงิน  50,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรม  ค่าดอกไม้  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีสงฆ์  ค่าเช่าเครืองเสียงและเวที  ค่าของขวัญรางวัล  
ค่านําแข็งและ เครืองดืม  ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ในการจัดเตรียมงาน    
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท.  พ.ศ.  2559       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  พ.ศ. (2561 - 2564) 
เพิมเติม ฉบับที  1  หน้าที  23  ข้อ  1 
  
   -  โครงการจัดงานทําบุญตักบาตรเนืองในวันแม่แห่งชาติ 
 เป็นเงิน  50,000  บาท    
 เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรม  ค่าดอกไม้  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีสงฆ์  ค่าเช่าเครืองเสียงและเวทีค่าของขวัญรางวัล  
ค่านําแข็งและ เครืองดืม  ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ในการจัดเตรียมงาน    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท.  พ.ศ.  2559        
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) 
หน้าที  144  ข้อ  6  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล  ค่าสนับสนุนการแต่งกาย
ผู้เข้าประกวด  ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าเช่าเวทีและ
เครืองเสียง  ค่าตอบแทนวงดนตรี  ค่าแสดงและมหรสพ       
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าทําการล่วงเวลา  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเตรียมงาน ฯลฯ    
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท.  พ.ศ.  2559        
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) 
หน้าที  144  ข้อ  2

โครงการจัดงานประเพณีวันขึนปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรม  ค่าดอกไม้  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีสงฆ์  ค่าเช่าเครืองเสียงและเวที ค่านําแข็งและเครืองดืม  
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการจัดเตรียมงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท.  พ.ศ.  2559       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564)
หน้าที  144  ข้อ  3

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยธรรมถวายพระสงฆ์  ค่าดอกไม้
ธูปเทียน  ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์  ค่าเช่าเวทีและเครืองเสียง 
ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าเงินรางวัลนางสงกรานต์และ
กรรมการตัดสิน  ค่าทําการนอกเวลา  ค่าเครืองดืม  
ค่าวงดุริยางค์   ค่าตอบแทนวงดนตรีและการแสดง  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงานและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องและจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท.  พ.ศ.  2559       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี  (พ.ศ.  2561 - 2564) 
หน้าที  144  ข้อ  5 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 2,500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ"ล่องคายัค รักษ์ ลําตะคอง" จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการล่องคายัค รักษ์ 
ลําตะคอง
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเรือคายัค ค่าอาหารเครืองดืม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที  26  ข้อ 3
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โครงการจัดงานปากช่อง คาวบอยซิตี countdown จํานวน 2,000,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานปากช่อง
คาวบอยซิตี countdown
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดหาศิลปิน ค่าเช่าเครืองเสียง 
ตกแต่งเวที สถานที ค่าอาหารเครืองดืม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที  26  ข้อ 1
โครงการปันฟืนฟูธรรมชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการปันฟืนฟูธรรมชาติ
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารเครืองดืม  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม ฉบับที 2  หน้าที  26  ข้อ 2
โครงการส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเทียว
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การจัดทําข้อมูลแหล่งท่องเทียว
ในอําเภอปากช่อง ใบปลิว จัดทําแผนที จัดทําจุลสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที 144 ข้อ 1

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 4,035,700 บาท
งบบุคลากร รวม 497,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 497,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 497,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล  
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ให้แก่ พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 538,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ 
และลูกจ้างทีมาปฏิบัติราชการในการสํารวจข้อมูล 
จํานวนสุนัข แมว ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
ทีมีสิทธิได้รับ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ทีมีสิทธิได้รับ 

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาราจักร
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ 
และค่าเบียเลียง เดินทาง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีน 
และอุปกรณ์ในการฉีดเพือป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/ว 2072 
ลงวันที 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพิมเติม  ฉบับที 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
หน้าที  4  ข้อ  2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
-โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย วัสดุ ครุภัณฑ์  
อุปกรณ์ในงานโรงฆ่าสัตว์ และครุภัณฑ์อืน ๆ 
ทีเกียวข้องตามความจําเป็น

ค่าวัสดุ รวม 121,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้  าและวิทยุต่าง ๆ
เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า บาลาส
ปลักไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน  และอุปกรณ์อืนๆ
ตามความจําเป็น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด 
เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ถุงดํา 
นํายาทําความสะอาด ไม้กวาดหยากใย่ และอืนๆ
ตามความจําเป็น
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  ปูนซีเมนต์ 
สังกะสี  ค้อน ตะปู จอบ เสียม ขวาน  สว่าน 
ตลับเมตร โถส้วม ทราย สี แปรงทาสี และอืน ๆ 
ตามความจําเป็น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิง และนํามันหล่อลืนต่าง ๆ
เช่น นํามันเชือเพลิง  นํามันเครือง นํามันจารบี  
ก๊าซ   ถ่านและอืนๆ ตามความจําเป็น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  
นํายาต่าง ๆ ถุงมือ  สําลี และผ้าพันแผล 
เครืองมือวิทยาศาสตร์  ทรายอะเบท   นํายาดับกลิน
โซดาไฟ  นํายาฆ่าเชือโรค วัคซีนฉีดสุนัข  
นํายาเคมีป้องกันโรคต่าง ๆ ตามความจําเป็น

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองแต่งกายต่าง ๆ
เช่น เสือ  กางเกง  ผ้า รองเท้าบูธ  หมวก  
ถุงมือเสือคลุมกันฝนผ้าปิดปาก–ปิดจมูก 
และอืนๆ ตามความจําเป็น

งบลงทุน รวม 3,000,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,000,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองปากช่อง จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ
สําหรับปฏิบัติการผลิต ห้องปฏิบัติงาน  ห้องพักรับรองห้องนํา  
พืน ผนัง  ฝ้าเพดาน  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  
ระบบระบายอากาศ  อาคารป้อมยาม  รัวรอบอาคาร 
ทาสีอาคาร และวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งภายในตัวอาคาร 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารโรงฆ่าสัตว์  
และอุปกรณ์เครืองจักร  (ตามรูปแบบทีเทศบาลกําหนด)
-เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496  
รวมฉบับแก้ไขเพิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสีปี (พ.ศ. 2561–2564)
เพิมเติม ฉบับที 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน้า 4 ข้อ  1
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 75,920,900 บาท
งบกลาง รวม 75,920,900 บาท
งบกลาง รวม 75,920,900 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 13,096,700 บาท
- เพือจ่ายชําระหนีเงินกู้ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
 ตังไว้  8,096,700  บาท
การก่อสร้างทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ  อําเภอปากช่อง   
จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญา เลขที  1479/46/2558  
ลงวันที 18 กุมภาพันธ์  2548  เป็นเงิน 88,760,000 บาท 
กู้เพือก่อสร้างทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ ในอัตราดอกเบียร้อยละ 3  
ต่อปี โดยชําระหนีเงินกู้ในงวดที 2 เงินต้นทีต้องเสียดอก
เบีย 8,096,667.38 บาท
         
-เพือจ่ายชําระหนีเงินกู้ธนาคารออมสิน  สาขาปากช่อง 
ตังไว้  2,500,000 บาท
การจัดซือทีดินสําหรับขยายสวนสาธารณะเขาน้อย 
ตามสัญญาเลขที  806052010279  
ลงวันที  21 กรกฎาคม 2552 เป็นเงิน 35,496,825บาท   
กู้เพือซือทีดินสําหรับขยายสวนสาธารณะเขาแคน  
ในอัตราดอกเบียร้อยละ 3.50  ต่อปี 
เงินต้นคงค้าง 15,320,303.99 บาท 
เงินต้นทีต้องชําระ 2,500,000 บาท
   
-เพือจ่ายชําระหนีเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาปากช่อง  
ตังไว้  2,500,000  บาท
เพือชําระหนีเงินกู้ธนาคารออมสิน
ตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองปากช่อง 
(โครงการก่อสร้างปรับปรุงพืนทีสวยสาธารณะเขาแคน)
ตามสัญญาเลขที 800011820266 ลงวันที 31 มกราคม 2556 
เป็นเงิน 29,992,000 บาท ในอัตราดอกเบีย 4.20  ต่อปี  
เงินต้นคงค้าง 19,849,106.86  บาท
เงินต้นทีต้องชําระ  2,500,000  บาท    

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 3,236,200 บาท
-เพือจ่ายชําระดอกเบียเงินกู้เสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.)  
ตังไว้  2,389,000  บาท ในการก่อสร้างทางคู่ขนาน
ถนนมิตรภาพ ตามสัญญา เลขที  1479/46/2558  
ลงวันที 18 กุมภาพันธ์  2558 
     
-เพือจ่ายชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาปากช่อง 
ตังไว้  339,600  บาท ในการจัดซือทีดินสําหรับขยาย
สวนสาธารณะเขาแคน ตามสัญญาเลขที  806052010279 
ลงวันที 21 กรกฎาคม 2552 
    
-เพือจ่ายชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาปากช่อง
ตังไว้  507,600  บาท ในการก่อสร้างของเทศบาลเมืองปากช่อง
(โครงการปรับปรุงพืนทีสวนสาธารณะเขาแคน)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,163,300 บาท
-เพือจ่ายให้สํานักงานประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง  
โดยให้หักในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
โดยคํานวณตามอัตราค่าจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล 
-เพือจ่ายให้สํานักงานประกันสังคมตําแหน่งพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (สนับสนุนการสอนในสถานศึกษา) 
เฉพาะทีเป็น สถ.เป็นผู้กําหนดตําแหน่ง ให้จัดสรร
ให้ในส่วนของลูกจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของอปท. 
(กองการศึกษา)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 40,749,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง 
ตามประกาศของเทศบาลเมืองปากช่อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ
-หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.3/ว5034  
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2561  
-หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนทีสุด ที นม 0023.3/ว1082  
ลงวันที  12  กุมภาพันธ์  2561

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 9,792,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียความพิการทีได้ลงทะเบียนไว้ 
ตามประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
- หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.3/ว5034  
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2561

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2548
-หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.3/ว5034  
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2561

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน 
หรือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน 
และให้จ่ายในกรณีทีจําเป็นได้ตามความเหมาะสม เป็นไปตาม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 ข้อ 19
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจรและการปรับปรุง
แก้ไขสิงจําเป็นในด้านจารจร  เพือให้เกิดความสะดวก
และความปลอดภัยแก่ประชาชนทัวไป  และเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลซึงเทศบาล
พิจารณาตังจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับทีได้จากผู้กระทําผิด
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกทังจํานวนและในส่วนทีจ่าย
จากรายได้ของเทศบาลตามความจําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที มท.0313.4/ว3203 ลงวันที 4 ต.ค.2539
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 281,200 บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณ
รายรับประจําปีทีผ่านมา และงบประมาณรายจ่าย 
เพิมเติมทุกฉบับของปีทีผ่านมาของงบประมาณทัวไป  
ยกเว้น เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุน 
ทุกประเภทเทศบาลมีงบประมาณรายรับจริงทัวไป
ประจําปีทีผ่านมา 289,411,295.94  บาท  
คงเหลือยอดคํานวณ  168,327,848.53 บาท 
 คิดร้อยละ 1/6  เป็นเงิน  281,200  บาท 
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 1,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ของเทศบาลเมืองปากช่อง

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ ค่าทําศพ ให้แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กรณีทีตาย 
ระหว่างรับราชการตามสิทธิ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 3,640,000 บาท
-เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (ก.บ.ท.)
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน  (ก.บ.ท.) 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 
ของรายได้ประจําปีตามงบประมาณทัวไป  
ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ 
หรือเงินอุดหนุน ซึงคํานวณจากรายได้ประจําปี
ตามงบประมาณทัวไป จํานวน  312,000,000  บาท 
ยอดทีนํามาคํานวณ 182,000,000 บาท 
ร้อยละ 2 เป็นเงิน  3,640,000 บาท   

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 324,300 บาท
-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิน (ช.ค.บ.) 
ตังไว้  324,300 บาท เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิน (ช.ค.บ.) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 12) พ.ศ.2551
และยกเลิกกรณีทีผู้รับบํานาญขอเปลียนแปลงสถานทีรับบํานาญ  
ซึงเดิมกําหนดให้ราชการส่วนท้องถินเดิมแจ้งให้ราชการ
ส่วนท้องถินใหม่เป็นผู้เบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ.แก่ผู้รับบํานาญ
เป็นให้ราชการส่วนท้องถินทีผู้รับบํานาญออกจากราชการ 
เป็นผู้เบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ.ให้แก่ ผู้รับบํานาญและตังงบประมาณ
ประเภทนีไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,374,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา
ทีเกษียณอายุราชการของเทศบาล

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 63,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ  กบข.ครูถ่ายโอน  จํานวน  2  อัตรา  
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