
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลทับมา
อําเภอ เมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 176,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 26,912,355 บาท
งบบุคลากร รวม 13,576,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,426,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,133,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 45,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือน
ละ 24,720 บาท โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2)พ.ศ.2557 ลงวันที 26 มิถุนายน 2557
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 6,750 บาท โดยถือจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที 2)พ.ศ.2557 ลงวันที 26 มิถุนายน 2557 ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ใน
อัตราเดือนละ 9,000 บาท  รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน  ในอัตรา
เดือนละ 6,750 บาท โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 ลงวัน
ที 26 มิถุนายน 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 คน ในอัตราเดือนละ 15,750 บาท และทีปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 11,250 บาท โดยถือจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล    (ฉบับที 2)พ.ศ.2557 ลงวันที 26 มิถุนายน 2557 ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,429,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับประธานสภาฯ จํานวน 1 คน ในอัตรา
เดือนละ 24,720 บาท รองประธานสภาฯ จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 20,250 บาท สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน  ในอัตราเดือน
ละ 15,750 บาท  โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2)พ.ศ.2557 ลงวัน
ที  26 มิถุนายน 2557  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,150,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินทีได้รับการปรับปรุง
ใหม่ให้แก่พนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล งานตรวจสอบภาย
ใน จํานวน 20 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงิน
เพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท
บริหาร ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล และผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วน
ราชการ ทีมีฐานะเป็นกอง หัวหน้าฝ่าย  ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ที
กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป 
-เงินค่าตอบแทนรายเดือน 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท
บริหาร ปลัดเทศบาล/ รองปลัดเทศบาล และผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วน
ราชการทีมีฐานะเป็นกอง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบทีกําหนด โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจําสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สํานักปลัด พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  5 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 11 อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  5 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 11 อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 12,808,435 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,141,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ
เทศบาล ผู้ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เพือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  หรือผู้ทีผู้บริหารสังให้ปฏิบัติหน้าทีราชการในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ทีได้รับการแต่งตังให้เป็น
คณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกได้ ตาม
ระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกรณีที
ได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 256,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป
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ค่าใช้สอย รวม 6,752,435 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,957,435 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึงให้
กับเทศบาล  
-  ค่ารับวารสารต่าง ๆ เป็นต้น
-  ค่าจัดทําเอกสารต่าง ๆ 
-  ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ และอืน ๆ
-  ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
-  ค่าซักฟอก
-  ค่าระวางรถบรรทุก
-  ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
-  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ )
-  ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าบริการล้างอัด
รูป  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวกและค่าจ้างทําของ
หรือค่าบริการทีจําเป็นอืน ๆ ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  เป็นต้น
-  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น การวางระบบเน็ตเวิร์คครบวงจร ค่าเช่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการปฏฺบัติงาน ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการของ อปท. ภาคบังคับตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633  ลงวันที 14 สิงหาคม 2552
-  ค่าเช่าทรัพย์สิน
-  ค่าเช่าอาคารสถานที
-  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
-  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-  ค่าติดตังไฟฟ้า
-  ค่าติดตังประปา
-  ค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์
-  ค่าเช่าเครืองปรินเตอร
-  ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานทีราชการตามโครงการ
จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลทับมา และอาคาร
อเนกประสงค์บ้านทับมา หมู่ 4 และสิงปลูกสร้างอืน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
1. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน โดยยอดเงินที
ตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและแนบบัญชี
ลายมือชือจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้
รับรองการจ่าย  จํานวน 5,000 บาท             
2. ค่ารับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคล    
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ารับรองเกียวกับการต้อนรับ
บุคคล จํานวน 65,000 บาท ตามหนังสือสังการหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การ
ตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สําหรับการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทีมีความจําเป็นและความเหมาะสม ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป   

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดแข่งขันและพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการประกวดแข่งขันและพิธี
เปิดอาคารต่างๆ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ฯลฯ ทีได้รับคําสังเดิน
ทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าเช่าทีพัก ค่า
พาหนะ รวมทังค่ายานพาหนะค่าเชือเพลิงพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่า
ระวางบรรทุก ค่าจ้าง คนหาบหาม และอืนๆ ทํานองเดียวกัน ค่ารับรอง ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าเบียเลียงพยาน และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นเนืองในการ
เดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป   

ค่าใช้จ่ายในทางพิธีศาสนา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในทางพิธีศาสนาฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป   
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ค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทน ค่ากรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคล การทดสอบการ
ปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกายหรือเจ้าหน้าทีทีดําเนิน
การ สอบ กรรมการออกข้อสอบ และตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป   

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระโอกาส ทีจําเป็นและมีความสําคัญ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป   

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างวินัยเกียวกับการใช้เงิน
ของส่วนงานต่างๆและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล
ตําบลทับมา ประจําปีงบประมาณ 2562"

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การ
สร้างวินัยเกียวกับการใช้จ่ายเงินของส่วนงานต่างๆและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลทับมา ประจําปีงบ
ประมาณ 2562" เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ว่าด้วย
ค่าใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทาง
การพัฒนาที 7.1 หน้า 130  ข้อ 8   แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ
.2560 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3.3 หน้า 69 ข้อ 3  แผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป   

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 129 แก้ไขครัง
ที 3 เมือวันที  4 กรกฎาคม 2561 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป 
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โครงการสนับสนุนการเลือกตัง จํานวน 3,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตังระดับท้องถินและระดับ
ประเทศ สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไปหรือเลือกตังซ่อม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 3675  ลงวัน
ที  6  กรกฎาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
การพัฒนาที 1.1 หน้า 73 ข้อที 2 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป   

โครงการสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
การพัฒนาที 1.1 หน้า 73 ข้อที 3 แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป   

โครงการสนับสนุนศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตําบลทับมา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตําบล
ทับมา เพือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุน
กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์/เผยแพร่
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน พระมหากษัตริย์
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
การพัฒนาที 1.1 หน้า 73 ข้อ 1  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป   

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงเพือ
ให้พนักงานเทศบาลเด็กและเยาวชน กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนได้
เรียนรู้ถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและแนวทางพระราชดําริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 1
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3.3 หน้า 69 ข้อ 2 แผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ  ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
พิมพ์ดีด เครืองถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี เครืองปรับอากาศฯลฯปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป   
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ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี  
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ     
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา ทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น   
4. งานทะเบียนราษฎรและบัตร เช่น ใบแจ้งการย้ายทีอยู่ (ท.ร.6),สําเนา
ทะเบียนบ้าน (ปกสีนําเงิน) ท.ร.14, แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ท
.ร. 14/1, แบบบันทึกการรับแจ้งเอกสารทะเบียนราษฎรสูญหายหรือถูก
ทําลาย (ท.ร.15) ฯลฯ    
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า,ปลัก
ไฟฟ้า และอืนๆ ทีเกียวข้องกับไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวค่าสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา ฯลฯ
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรก ยางนอก-ใน ฯลฯ เป็นต้น ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน ดีเซล
นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง และ
อืนๆ  สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป     
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ    
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,450,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคาร ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทับมา 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป   

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคาร ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลทับ
มา ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ   
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป   

งบลงทุน รวม 497,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 497,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ
โยก จํานวน 1 เครือง

จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบ
เจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จํานวน 1 เครืองๆละ18,000
บาท จํานวน 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี
1.  เป็นชนิดสันห่วง
2.  เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่าสองนิว
3.  เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร  กระดาษ A4
4.  ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้
คุณลักษณะครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที  2 พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.2 หน้า  81 ข้อ
ที 1       ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป   

จัดซือตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู้ จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู้ๆ
ละ 4,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องตลาดซึงเป็นราคาประหยัดใน
ท้องถิน ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 หน้าที  82  ข้อ 3  (หน่วยตรวจ
สอบภายใน)

จัดซือตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จํานวน  1 ตู้ จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เก็บแฟ้ม
เอกสาร จํานวน 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้ๆละ 4,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าว
ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 จึงกําหนดราคาตาม
ท้องตลาดซึงเป็นราคาประหยัดในท้องถิน ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ
. 2561 หน้าที 82 ข้อ 2   (หน่วยตรวจสอบภายใน)
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จัดซือโต้ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 2 ชุด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต้ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 10,000  บาท  จํานวน 20,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฎใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้องตลาดซึง
เป็นราคาประหยัดในท้องถิน ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 พ.ศ
. 2561 หน้าที  82 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล  ยานพาหนะ ระบบ Network  และ
ระบบ AD Network  ฯลฯ  เป็นต้น  

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและ/สิงก่อ
สร้าง  จํานวน  30,000  บาท  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 6,545,440 บาท
งบบุคลากร รวม 4,192,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,192,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินทีได้รับการปรับปรุง
ใหม่ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 14 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงิน
เพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 188,400 บาท
-เงินประจําตําแหน่ง 
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภทบริหาร  ผู้
อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกอง  หัวหน้าฝ่ายทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ ทีกําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
-เงินค่าตอบแทนรายเดือน 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท
บริหาร ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกอง ทีมีสิทธิได้
รับตามระเบียบทีกําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 618,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2
อัตรา พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 3  อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา  พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน รวม 2,216,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกรณีที
ได้รับคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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ค่าใช้สอย รวม 1,291,840 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 331,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึงให้
กับเทศบาล  
-  ค่ารับวารสารต่าง ๆ เช่น นิตยสารท้องถินและอืน ๆ เป็นต้น
-  ค่าจัดทําเอกสารต่าง ๆ เช่น การจัดทําเทศบัญญัติตําบล การจัดทําแผน
ต่าง ๆ 
-  ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ และอืน ๆ
-  ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
-  ค่าซักฟอก
-  ค่าระวางรถบรรทุก
-  ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
-  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ )
-  ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าบริการล้างอัด
รูป  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวกและค่าจ้างทําของ
หรือค่าบริการทีจําเป็นอืน ๆ ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  เป็นต้น
-  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น การวางระบบเน็ตเวิร์คครบวงจร ค่าเช่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการปฏฺบัติงาน ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการของ อปท. ภาคบังคับตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633  ลงวันที 14 สิงหาคม 2552
-  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-  ค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์
-  ค่าเช่าเครืองปรินเตอร

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างฯลฯ ทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ  เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่า
พาหนะ รวมทังค่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิงพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่า
ระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอืนๆ ทํานองเดียวกัน ค่ารับรอง ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าเบียเลียงพยาน และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นเนืองในการ
เดินทางไปราชการ  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ

ค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ  เช่น  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทน         ค่ากรรมการสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคล การทดสอบการ
ปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกายหรือเจ้าหน้าทีทีดําเนินการ
สอบ กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ
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โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานและกิจการของเทศบาล จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานและ
กิจการของเทศบาล เพือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนจัดทํา
วารสาร เอกสาร ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วีดีทัศน์ จัดทําปรับปรุงเว็บไซ
ค์ ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
การพัฒนาที 1.1 หน้า 73 ข้อ 5 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการตามพระราช
บัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ
.ศ.2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
การพัฒนาที 1.1 หน้า 74 ข้อ 10 แผนงานบริหารงานทัวไป  งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ

โครงการเพิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์
ท้องถิน
เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 หน้าที 62  ข้อที 1

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับเยาวชนและประชาชนทัวไป จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับเยาวชน
และประชาชนทัวไป
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
การพัฒนาที 1.1 หน้า 75 ข้อ  13 แผนงานบริหารงานทัวไป  งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ

โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราช
การ พ.ศ.2540

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
การพัฒนาที 1.1 หน้า 74  ข้อ 8 แผนงานบริหารงานทัวไป  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ ได้แก่  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด  เครืองถ่าย
เอกสาร  โต๊ะ เก้าอี  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อ
สร้าง เช่น อาคารสํานักงาน รัว ห้องนํา ฯลฯ ค่าบํารุงหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่างๆ และอืน ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ค่าวัสดุ รวม 455,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ต่อติดตัง เป็นต้นฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์, สายไฟ,หลอด
ไฟฟ้า,ปลักไฟฟ้า และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี นํามัน เบรก ยางนอก -ใน ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี)   รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง เลนซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง  และอืน ๆ สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบลงทุน รวม 136,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 136,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีทํางาน จํานวน 8,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีจํานวน 1 ชุดๆละ 8,000
  บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี  2561      
จึงกําหนดตามราคาตลาดซึงเป็นราคาประหยัดในท้องถิน   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน  2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564  เปลียนแปลงเพิมเติม ครัง
ที  3พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ที 7  แนวทางการพัฒนาที 7.2 หน้าที 86
  ข้อ 1     

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens พร้อม
จอรับภาพจํานวน 1 ชุด

จํานวน 28,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ  XGA  ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1
 เครือง จํานวน  28,200 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี
1) เป็นเครืองฉายภาพเบนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2)ใช้  LED  Panel  หรือระบบ  DLP
3) ระดับ  SVGA    และ XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพ
ที   True
4) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
 คุณลักษณะครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน  2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 7แนวทาง
การพัฒนาที 7.2 หน้า184 ข้อ 16 แผนงานบริหารงานทัวไป งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล ยานพาหนะ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติและค่า
ซ่อมกลาง ฯลฯ 

งานบริหารงานคลัง รวม 6,497,100 บาท
งบบุคลากร รวม 5,181,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,181,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,960,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองคลัง พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  18 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาล  จํานวน 18 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 188,400 บาท
-เงินประจําตําแหน่ง 
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภทบริหาร  ผู้
อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกอง/ หัวหน้าฝ่ายทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ ทีกําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง
-เงินค่าตอบแทนรายเดือน 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท
บริหาร ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะฐานะเป็นกอง ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบ ทีกําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 822,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของหน่วยงานพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
จ้าง จํานวน 6 อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 91,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของหน่วย
งานพนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนของพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,248,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน และลูกจ้างซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน ซึงมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไปงานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 433,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 243,200 บาท
เพือจ่ายเป็น
-  ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที
มีความจําเป็น รวมทังค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่า
เช่าทีดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยและค่า
เบียประกันภัยต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการของ อปท.ภาคบังคับตาม พรบ.คุ้ม
ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที 14 สิงหาคม 2552
-  ค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์
-  ค่าเช่าเครืองปรินเตอร

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างฯ ทีได้รับคําสังให้เดินทาง
ไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ หรือฝึกอบรม และ
สัมมนา ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง

โครงการเพิมพูนความรู้สําหรับผู้ปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับงานการเงินและ
บัญชีของเทศบาลตําบลทับมา

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิมพูนความรู้สําหรับผู้ปฏิบัติงานทีเกียว
ข้องกับงานการเงินและบัญชีของเทศบาลตําบลทับมา  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560        
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เปลียนแปลงเพิมเติม ครัง
ที 2 พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์ที7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 หน้า 76  ข้อ 2
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง
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โครงการร่วมใจชําระภาษี เพืออนาคตทีดีของชาวทับมา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมใจชําระภาษี เพืออนาคตทีดีของชาว
ทับมา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560        
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เปลียนแปลงเพิมเติม ครัง
ที 2 พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์ที7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 หน้า 76  ข้อ 1
  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้ได้ใช้
งานได้ตามปกติ ได้แก่ การบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองถ่าย
เอกสาร โต๊ะ เก้าอี ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อ
สร้าง เช่น อาคารสํานักงาน รัว ห้องนํา ฯลฯ ค่าบํารุงหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่าง ๆ และอืน ๆ ฯลฯ  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ต่อติดตัง เป็นต้นฯลฯ
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางใน-ยางนอก ปะ
ยาง ฯลฯ แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูลแผ่นจัดเก็บ
ข้อมูลผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที
เกียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน รวม 67,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้ใส่แฟ้มเอกสารจํานวน 40 ช่อง จํานวน 4 ตู้ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จํานวน 40 ช่อง
จํานวน 4 ตู้ ๆละ 4,500 บาท จํานวน 18,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 จึงกําหนดราคาตามท้อง
ตลาดซึงเป็นราคาทีประหยัดในท้องถิน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน  2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เปลียนแปลงเพิมเติม ครัง
ที 2 พ.ศ.2561  หน้า  83
 ข้อ 6  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว จํานวน 19,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  จํานวน 1
 ตัว จํานวน  19,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
  1. เป็นกล้องคอมแเพค(Compact Digital Camera)
  2. ความละเอียด 20  ล้านพิกเซล เป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
  3. มีระบบแฟลชในตัว
  4. สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
  5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
  6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน  2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เปลียนแปลงเพิมเติม ครัง
ที 2 พ.ศ.2561  หน้า 83  ข้อ  5 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  เช่น  เครืองจักรกล ยานพาหนะ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติและค่า
ซ่อมกลาง ฯลฯ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 4,100,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,190,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,190,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนและ
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 4
 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฎตามแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 4
 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฎตามแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของหน่วยงานพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 11 อัตรา โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 11  อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฎตามแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน   

งบดําเนินงาน รวม 910,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ปรากฎตาม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน   
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ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและลูก
จ้างฯลฯ ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ และผู้ทีทําประโยชน์ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือผู้ทีผู้บริหารสังให้ปฏิบัติหน้าทีราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฝึกอบรม
และสัมมนา ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน   งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี  อาคารสํานัก
งาน รัว ห้องนําฯลฯ  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน   

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง   
รายจ่ายดังต่อไปนี   
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ        
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางใน - ยาง
นอก ปะยางฯลฯ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่านํามันเครือง ค่านํามันหล่อลืน
รถยนต์ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษไข กระดาษบันทึกข้อมูลแผ่น
จัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และอืนๆ ทีเกียวกับการปฏิบัติ
งาน ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน   
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 748,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจุดบริการประชาชนเพือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วง
เทศกาลปีใหม่

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจุดบริการประชาชนเพือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3.2 หน้า109 ข้อ 5
ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย   

โครงการจุดบริการประชาชนเพือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วง
เทศกาลสงกรานต์

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจุดบริการประชาชนเพือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3.2 หน้า 109
  ข้อ 6) ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย   

โครงการช่วยเหลือประชาชน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 2  พ.ศ.2561ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3.2 หน้า  74
   ข้อ 1 ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย   

โครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหานําท่วม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหานํา
ท่วม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 3แนวทาง
การพัฒนาที 3.2 หน้า 111 ข้อ 11 ปรากฎในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในสถานศึกษา 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทาง
การพัฒนาที 3.2 หน้า 111 ข้อ 13 ปรากฎแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทาง
การพัฒนาที 3.2 หน้า 111 ข้อ 10 ปรากฎในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564ยุทธศาสตร์ที 3แนวทาง
การพัฒนาที 3.2 หน้า 110 ข้อ 9 แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับความปลอดภัยทางถนน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับความปลอดภัย
ทางถนน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 2  พ.ศ.2561ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3.2 หน้า  74 ข้อ 2
 ปรากฎแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย   

โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับภัยและการป้องกันสาธารณภัยแก่สถาน
ประกอบการ

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับภัยและการ
ป้องกันสาธารณภัยแก่สถานประกอบการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีพ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทาง
การพัฒนาที 3.2 หน้า 110 ข้อ 8 ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงเท้า ถุง
มือ HOOD เข็มขัด หมวก เสือ และอืนๆ ฯลฯ ปรากฎตามแผนการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
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วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภท
หนึงตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ เช่น สายส่งนําดับเพลิง เครืองดับ
เพลิงชนิดต่างๆ อุปกรณ์ดับไฟป่า ถังสะพายหลังฉีดนําดับไฟขนาด 19
 ลิตร โฟม ชนิดเติม แว่นนิรภัย หน้ากาก ท่อเดียว ตลับกรอง ทีครอบจมูก
กันคาร์บอนไดออกไซด์ ไม้ตีไฟป่าพร้อมด้าม ข้อต่อ ข้องอ ข้อต่อสาม
ทาง นํายาดับเพลิง สายยางดูดนํา เข็มขัดรัดสายยาง หัวดักขยะ สายดูด
นํา กรวยจราจร และอีนๆ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฎตามแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

งบลงทุน รวม 148,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 148,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองรับ ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จํานวน 2 เครือง ๆละ 
24,000  บาท

จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับ ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จํานวน 2
 เครือง ๆละ 24,000  บาท  โดยมีคุณลักษณธดังนี
1. ระบบ VHF/FM
2. ขนาดกําลังส่ง  25 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครือง ไมโครโฟน เสาอากาศ
3. อุปกรณ์ติดตังครบชุด หนังสือคู่มือ 
คุณลักษณะครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 2  พ.ศ.2561ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3.2 หน้า  82
  ข้อ 9 ปรากฎแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองถ่ายเอกสาร โต้ะ เก้าอี ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,539,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,924,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,924,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนและเพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาล กองการ
ศึกษา  จํานวน 5 อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาลกองการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา  โดยคํานวณ     ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภทบริหาร ผู้
อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกอง หัวหน้าฝ่าย ทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบทีกําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา          
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท
บริหาร ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกอง ทีมีสิทธิได้
รับตามระเบียบทีกําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา พนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 1 อัตรา  รวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
จ้าง      โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา         งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2
 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 545,440 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบ
ทีกําหนด  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 225,440 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 125,440 บาท
เพือจ่ายเป็น
-  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
เครืองคอมพิวเตอร์และเครืองปรินเตอร์ ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกค์ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจํา
เป็น รวมทังค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถราชการของ อปท. ภาคบังคับตามพระ
ราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว 2633  ลงวันที 14 สิงหาคม 2552 
-  ค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์
-  ค่าเช่าเครืองปรินเตอร
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯลฯ ทีได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการ เป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรือฝึก
อบรมและสัมมนา ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบินและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ สําหรับเจ้าหน้าทีของ อปท.ฯลฯ         ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19
  มิถุนายน 2561  ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการ
ศึกษา  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทาง
การพัฒนาที 5.1 หน้า  117  ข้อ 2 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไป เกียวกับการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ จักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
พิมพ์ดีด  เครืองถ่ายเอกสาร   โต๊ะ  เก้าอี   และอืน ๆ ฯลฯ  เป็น
ต้น  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิน
เปลือง              หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี  นํามันเบรกยาง
นอก-ใน ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน  ดีเซล นํามัน
เครือง ฯลฯ เป็นต้น   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้าง อัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าสปอร์ต
โฆษณาฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ กระดาษไข กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล   ผ้า
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนืองและอืน ๆ สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น  ปรากฎในแผนงาน
งานศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 17,356,450 บาท
งบบุคลากร รวม 5,964,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,964,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานครูเทศบาลกองการศึกษา จํานวน 20
 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ผู้อํานวยการสถานศึกษา/พนักงานครู
เทศบาลทีมีสิทธิได้รับ  ตามระเบียบทีกําหนดฯ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา พนักงานจ้าง
ทัวไป 22 อัตรา รวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานจ้าง  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป 22 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 8,583,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานทีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าทีให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้รับการประเมิน ปรากฎในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานครูเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ตามระเบียบทีกําหนด  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 4,907,650 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่นเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
เครืองคอมพิวเตอร์และเครืองปรินเตอร์ ค่าทําป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิคส์ ค่าติดตังโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ค่าจ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดสถานทีราชการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจํา
เป็น  รวมทังค่าจ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ ค่าติด
ตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการของ อปท. ภาคบังคับตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633  ลงวันที 14 สิงหาคม 2552 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เป็นค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรือฝึกอบรมและสัมมนา  ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ 
สําหรับ
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา 
2.โรงเรียนอนุบาลทับมา   
สําหรับครูแกนนําฯลฯ ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ในการรณณงค์
การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ   ทีเกียวข้อง ฯลฯ
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท. 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการกีฬาสานสามัคคีปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาสานสามัคคีปฐมวัย   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที  5  แนวทาง
การพัฒนาที 5.2  หน้า 119 ข้อ 10  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทับมา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน สําหรับ
โรงเรียนอนุบาลทับมา 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการ
พัฒนาที 5.1  หน้า 117 ข้อ 4 
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โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมา 
        
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทาง
การพัฒนาที 5.1 หน้า 118 ข้อ 5   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560        
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีที   พ.ศ.2561 -2564  ยุทธศาสตร์ที 5  แนว
ทางการพัฒนาที 5.1 หน้า  118  ข้อ 9 ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา  
สังกัดเทศบาลตําบลทับมา

จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่าง
ประเทศในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลตําบลทับมา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที  5  แนวทาง
การพัฒนาที 5.1 หน้า 118  ข้อ 8   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการโรงเรียนท้องถินพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนท้องถินพอเพียง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิมเติมครังท่ี 1 พ.ศ
.2560 ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางการพัฒนาที 5.1หน้า 73 ข้อ 1
ปรากฎในแผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการลูกเสือน้อยโรงเรียนอนุบาลทับมา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลูกเสือน้อยโรงเรียนอนุบาลทับ
มา (ปรากฏแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที  5 แนวทาง
การพัฒนาที  5.1 หน้า  121 ข้อ 14)   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ (ปรากฏแผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที  5 แนวทางการพัฒนาที  5.1
หน้า  118 ข้อ 6)   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,730,100 บาท
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน   จํานวน 1,440,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลทับ
มา  อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19
  มิถุนายน 2561
เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน
2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จํานวน  20,000 บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อ เมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. จํานวน 19,500
 บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู อัตราคน
ละ 3,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561
4. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน   จํานวน   16,800 บาท   
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Asymmetric  Digitakl  Subscriber Line : ADSL  
จํานวน 9,600 บาท/ ปี และระบบ Wireless Fidelity : WiFi 
จํานวน7,200 บาท/ปี 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จํานวน100,000
 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
-เพือจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
7.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน15,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561
ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
จํานวน 50,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา อปท.  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 ทังนีจะเบิกจ่าย
ได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  14:22:12 หน้า : 31/68



9. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน  612,000  บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับโรงเรียนอนุบาลทับ
มา อัตราคนละ 850 บาท/ ภาคเรียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561ทัง
นีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน
10.ค่าเครืองแบบนักเรียน    จํานวน   108,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลทับมา  อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561ทังนีจะเบิกจ่ายได้
ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
11.ค่าหนังสือเรียน   จํานวน    72,000  บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลทับมา อัตราคนละ 200
 บาท/ปี  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
12.ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน  72,000  บาท  
-เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลทับมา อัตราคน
ละ  100 บาท/ภาคเรียน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561ทังนีจะ
เบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
13.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จํานวน  154,800  บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลทับ
มา อัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19  มิถุนายน 2561ทัง
นีจะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  (ปรากฏแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561- 2564  ยุทธศาสตร์ที  5  แนว
ทางการพัฒนาที 5.1 หน้า 119-120)  แผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทับมา

จํานวน 712,550 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมา
1.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จํานวน  490,000 บาท  
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทับมา อัตราคนละ 20 บาท  จํานวน 245 วัน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ ว3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)จํานวน  171,700
 บาท                                                          
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับ
มา อัตรา 1,700 บาท/ต่อปี จํานวน 171,000 บาท 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ ว3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561 ทังนี จะเบิกจ่ายได้ต่อ เมือได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (ปรากฏแผนพัฒนาสีปี พ
.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที  5  แนวทางการพัฒนาที 5.1หน้า120
) แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
1. ค่าหนังสือ จํานวน 9,000บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา อัตราคน
ละ 200บาท/ปี จํานวน 9,000  บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561 
ทังนี จะเบิกจ่ายได้ต่อ เมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 9,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา อัตรา
คนละ 200บาท/ปี จํานวน 9,000  บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน 2561 ทังนี จะเบิกจ่ายได้ต่อ เมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน 
3. ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 13,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับ
มา อัตราคนละ 300บาท/ปี จํานวน 13,500  บาท ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน 2561 ทังนี จะเบิกจ่ายได้ต่อ เมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน 
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ จํานวน 19,350 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับ
มา อัตราคนละ 430บาท/ปี จํานวน 19,350  บาท ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน 2561 ทังนี จะเบิกจ่ายได้ต่อ เมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน 
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โครงการเสริมสมาธิสร้างปัญญา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสมาธิสร้างปัญญา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที  5 แนวทาง
การพัฒนาที  5.1 หน้า  118 ข้อ 7  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีที พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 5  แนว
ทางการพัฒนาที 5.1 หน้า 121 ข้อ 16  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
พิมพ์ดีด เครืองถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี อาคารสํานักงาน รัว ห้องนํา ฯลฯ
 สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาและโรงเรียนอนุบาลทับมา  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 3,129,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาและโรงเรียน
อนุบาลทับมา ปรากฏใน แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์,สายไฟ,หลอด
ไฟฟ้า และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับไฟฟ้า ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด เช่น ไม้
กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทับมาและโรงเรียนอนุบาลทับมา ปรากฏใน แผนงานการ
ศึกษา    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,900,000 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เพือจ่ายเป็น  
1. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา จํานวน 260
 วัน 
2. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลทับมา จํานวน 260 วัน  
3. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดทับมา จํานวน 260 วัน   
4. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัด
ระยอง  จํานวน 280 วัน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3274  ลงวันที  19  มิถุนายน  2561 (ปรากฏแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561- 2564  ยุทธศาสตร์ที 5  แนวทางการพัฒนาที 5.1 หน้า 117
 ข้อ 3)แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี  นํามันเบรกยาง
นอก-ใน ฯลฯ เป็นต้น สําหรับโรงเรียนอนุบาลทับมา   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน  ดีเซล นํามัน
เครือง ฯลฯ เป็นต้น สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาและโรงเรียน
อนุบาลทับมา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น จอบ เสียม จานพรวน ปุ๋ย เมล็ด
พืช  ดิน และเครืองมือการเกษตรต่างๆ ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมาและโรงเรียนอนุบาลทับมา    ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้าง อัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์   ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ค่าสปอร์ต
โฆษณา ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาและโรงเรียนอนุบาลทับ
มา   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนือง  ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์และค่าจัดซือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทับมาและโรงเรียนอนุบาลทับมา ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า   สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบ้านทับมาโรงเรียน
อนุบาลทับมา   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ฯลฯ  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมาและโรงเรียนอนุบาลทับมา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ตทีใช้ในการติดต่อ
ราชการ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาและโรงเรียนอนุบาลทับ
มา    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งบลงทุน รวม 540,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 140,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
"จัดซือโต๊ะเขียนหนังสือเด็ก (โต๊ะนักเรียนอนุบาล) สามารถปรับระดับความ
สูงตําได้ จํานวน 10 ชุด"

จํานวน 25,000 บาท

เพือใช้จ่ายเป็นค่าโต๊ะเขียนหนังสือเด็ก (โต๊ะนักเรียนอนุบาล) สามารถ
ปรับระดับความสูงตําได้ จํานวน 10 ชุด ๆละ 2,500บาท ครุภัณฑ์ดัง
กล่าวไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ในปี 2561  จึงกําหนด
ตามราคาตลาดซึงเป็นราคาประหยัดในท้องถิน 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน  2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมครังที 2 พ.ศ
.2561 ข้อ 6 หน้า 88 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

จัดซือตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จํานวน 40 ช่อง จํานวน 2 ตู้ จํานวน 9,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าตู้ใส่แฟ้มเอกสาร จํานวน 40 ช่อง จํานวน 2 ตู้ ๆ
 ละ 4,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปราฎกในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ในปี 2561   จึงกําหนดตามราคาตลาดซึงเป็นราคาประหยัดใน
ท้องถิน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน  2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมเปลียนแปลงครัง
ที 2 พ.ศ.2561  ยุทธศาสตร์ที 7  แนวทางการพัฒนาที 7.2 หน้า 89
 ข้อ 10  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
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จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ตัว จํานวน 18,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,500
บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปราฎกในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใน
ปี 2561   จึงกําหนดตามราคาตลาดซึงเป็นราคาประหยัดในท้องถิน เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน  2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า  89  ข้อ 8 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

จัดซือโต๊ะญีปุ่นทรงกลมขนาดเส้นฝ่าศูนย์กลาง 26 นิว จํานวน 4 ตัว จํานวน 2,800 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าโต๊ะญีปุ่นทรงกลมขนาดเส้นฝ่าศูนย์กลาง 26
 นิว จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 700บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปราฎกในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ในปี 2561   จึงกําหนดตามราคาตลาดซึงเป็นราคา
ประหยัดในท้องถิน 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน  2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564   เพิมเติมครังที 2 พ.ศ
.2561 หน้า89 ข้อ 9 ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีทํางาน จํานวน 7 ชุด จํานวน 56,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีจํานวน 7 ชุดๆละ 8,000
บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใน
ปี 2561  จึงกําหนดตามราคาตลาดซึงเป็นราคาประหยัดในท้องถิน 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน  2559
ปรากฏแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมครังที 2 พ.ศ.2561
 หน้าที 87 ข้อ 1 ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทับมาและโรงเรียนอนุบาลทับมา  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ จํานวน 200,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  ทังนีจะเบิกจ่ายได้
ต่อ เมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    
2.ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง จํานวน  200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในซ่อมแซม ปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง เช่น อาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสิงก่อสร้างต่าง ๆ สําหรับ 
2.1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา  
2.2โรงเรียนอนุบาลทับมา            
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 2,268,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,268,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,268,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  อัตราวัน
ละ  20  บาท  จํานวน 200 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  และ
ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนวัดทับมา ที ศธ 04125.104/175  ลงวัน
ที 25 พฤษภาคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้าที 146 ข้อ 1 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 7,376,400 บาท
งบบุคลากร รวม 5,724,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,724,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 15 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาลและเงิน
เพิม พตส.ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบทีกําหนด
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 206,400 บาท
-เงินประจําตําแหน่ง
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท
บริหารผู้อํานวยการ/หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกอง หัวหน้าฝ่าย ที
มีสิทธิได้รับตามระเบียบทีกําหนด ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
-เงินค่าตอบแทนรายเดือน
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท
บริหาร ผู้อํานวยการกอง /หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกอง ทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบทีกําหนดเดือน  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 212,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจํากองสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,800,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างกองสาธารณสุข ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 8 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป 12 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 8 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป 12 อัตรา โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 1,533,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 278,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 198,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบทีกําหนด  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
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ค่าใช้สอย รวม 790,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 560,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงให้กับเทศบาล เช่น ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
เบียประกันค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการของ อปท.ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
-  เพือจ่ายเป็นค่าจะดทําห่อผ้าเครืองมือแพทย์ ค่าจ้างเหมากําจัดขยะติด
เชือ ค่าจัดทําทะเบียนประวัติผู้ป่วย ฯลฯ
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างฯลฯ ทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่า
พาหนะ  รวมทังค่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิงพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่า
ระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอืนๆ ทํานองเดียวกัน ค่ารับรอง ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าเบียเลียงพยาน และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นเนืองในการ
เดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557 ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองถ่าย
เอกสาร โต๊ะ เก้าอี  อาคารสํานักงาน รัว ห้องนํา  วัสดุต่าง ๆ เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ถ้วยชาม ช้อนส้อมแก้วนํา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี นํามันเบรกยางใน-ยาง
นอก ปะยาง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันเบนซิน
ดีเซล นํามันเครือง ค่านํามันหล่อลืนรถยนต์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือ ยาและ
เวชภัณฑ์ทีไม่ใช่ยาวัคซีน เข็มฉีดยา ไซ ริง แอลกอฮอล์ หลอดแก้ว โซดา
ไฟ ผงปูนคลอรีน ทรายเคลือบสารทีมีฟอส สารเคมีกําจัดลูกนํายูงลายฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดรูปขยายภาพ
กระดาษเขียนโปสเตอร์ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเสือ กางเกง ผ้า รองเท้าบูท หมวก ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก
กระดาษต่อเนือง ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบลงทุน รวม 119,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน   1 เครือง จํานวน 59,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน   1 เครือง   โดยมี
คุณลักษณะดังนี
1.ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
2.ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3.กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 2561  
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 209 ข้อ 11 แผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอืน

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ Big Cleaning Day
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของ อปท
.     พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทาง
การพัฒนาที 4.4หน้า113 ข้อ 1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอืน

โครงการขยะยิม จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยะยิม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของ อปท
.     พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทาง
การพัฒนาที 4.4 หน้า 113 ข้อ 2 แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

โครงการขยะสร้างมูลค่าเพือทุนการศึกษาเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยะสร้างมูลค่าเพือทุนการศึกษาเยาวชน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของ อปท
.     พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทาง
การพัฒนาที 4.4 หน้า115 ข้อ 12 แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
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โครงการชุมชนทับมาปลอดถังขยะ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนทับมาปลอดถังขยะ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของ อปท
.     พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทาง
การพัฒนาที 4.4 หน้า 115 ข้อ 7  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 4
 แนวทางการพัฒนาที 4.4 หน้า 142 ข้อ 6 แผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพิมขีดความสามารถการนวดแผนไทย จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพิมขีดความ
สามารถการนวดแผนไทย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
ปรากฏแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการ
พัฒนาที 4.4 หน้า115 ข้อ 8 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพนําอุปโภคบริโภคและแหล่งนําธรรมชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพนําอุปโภคบริโภค
และแหล่งนําธรรมชาติ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทาง
การพัฒนาที 4.4 หน้า114 ข้อ 4 แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

โครงการสร้างจิตสํานึกเพิมขีดความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษา
คุณภาพสิงแวดล้อมในชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสํานึกเพิมขีดความสามารถของ
ชุมชนในการดูแลรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมในชุมชน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทาง
การพัฒนาที 4.4 หน้า114 ข้อ3 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอืน
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 4,480,640 บาท
งบบุคลากร รวม 3,705,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,705,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,750,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 10 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 171,000 บาท
- เงินประจําตําแหน่ง
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภทบริหารผู้
อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกอง หัวหน้าฝ่าย ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบทีกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท
บริหารผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกอง ทีมีสิทธิได้
รับตามระเบียบทีกําหนด  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏ
ในแผนงานสังคมงานสงเคราะห์  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพือการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงาน
สังคม   สงเคราะห์  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน รวม 757,640 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตาม
ระเบียบทีกําหนด  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รวม 362,640 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 102,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าคัดถ่ายรับรองสําเนาเอกสาร ฯลฯ
-  ค่าธรรมเนียมและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทาง  วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆฯลฯ
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าบริการล้างอัดรูป ค่า
จ้างเหมา แบกหาสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก และค่าจ้างทําของหรือค่า
จ้างบริการทีจําเป็นอืน ๆ 
-  ค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์
-  ค่าเช่าเครืองปรินเตอร  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ฯลฯ ทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ หรือฝึกอบรมและ
สัมมนา ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด  เครืองถ่าย
เอกสาร  โต๊ะ เก้าอี  อาคารสํานักงาน รัว ห้องนํา วัสดุต่างๆ และอืน ๆ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในโครงการ/ซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาส
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที  106  ข้อ
ที 4

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ แบตเตอรี ยางรถยนต์ สาย
ไมล์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่านํามันเครือง ค่านํามันหล่อลืน
รถยนต์ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียว
กับสังคมสงเคราะห์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยาย
รูป ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูลผ้าหมึกสําหนับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซ้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที
เกียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  14:22:12 หน้า : 46/68



งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองเจาะกระดาษเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือจัดซือเครืองเจาะกระดาษเข้าเล่มแบบ
เจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จํานวน 1 เครืองๆ ละ 18,000
 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี
1.  เป็นชนิดสันห่วง
2.  เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2 นิว
3.  เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4
4.  ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน  2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทาง
การพัฒนาที 7.2หน้า 208 ข้อ 7 แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวล้อมรัก อนุรักษ์ประเพณีไทย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวล้อมรัก อนุรักษ์ประเพณีไทย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทาง
การพัฒนาที 3.5 หน้า 106 ข้อ 9 แผนงานสังคมสงเคราะห์   งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุตําบลทับมา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทาง
การพัฒนาที 3.5 หน้า 105 ข้อ 1  แผนงานสังคมสงเคราะห์   งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยสังคม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยสังคม 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทาง
การพัฒนาที 3.5 หน้า 107 ข้อ 11  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาค
เรียน(ภาคฤดูร้อน) เพือสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทาง
การพัฒนาที 3.5 หน้า105  ข้อ 2 แผนงานสังคมสงเคราะห์  งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนา
ศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทาง
การพัฒนาที 3.5 หน้า 106 ข้อ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์   งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
ความรุนแรงในครอบครัว 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที  3 แนวทาง
การพัฒนาที 3.5 หน้า106 ข้อ 10 แผนงานสังคมสงเคราะห์   งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการสตรีทับมาพัฒนาประชาธิปไตย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสตรีทับมาพัฒนาประชาธิปไตย
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทาง
การพัฒนาที 1.5 หน้า 75  ข้อ 3  แผนงานสังคมสงเคราะห์   งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 105  ข้อ 3 แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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โครงการสนับสนุนศูนย์เฝ้าระวังยุติความรุนแรงและไกล่เกลียประนีประนอม
ยอมความและศูนย์ยุติความรุนแรงต่อหญิงเทศบาลตําบลทับมา

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์เฝ้าระวังยุติความรุนแรง
และไกล่เกลียประนีประนอมยอมความและศูนย์ยุติความรุนแรงต่อหญิง
เทศบาลตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี เพิมเติมฉบับที 1   พ.ศ.2561 - 2564
  ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3.5 หน้า 70 ข้อ 2   แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนผู้นํา
ชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชนผู้นําชุมชน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
การพัฒนาที 1.5 หน้า 75 ข้อ 1   แผนงานสังคมสงเคราะห์   งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 10,655,550 บาท
งบบุคลากร รวม 6,722,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,722,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินทีได้รับการปรับปรุง
ใหม่ ให้แก่พนักงานเทศบาล กองช่าง จํานวน 15 อัตรา โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท
-เงินประจําตําแหน่ง 
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภทบริหาร ผู้
อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกอง หัวหน้าฝ่าย ทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ ทีกําหนด โดยคํานวณตังจ่าย  ไว้ไม่เกิน 12
 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน 
-เงินค่าตอบแทนรายเดือน 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท
บริหาร ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกอง ทีมีสิทธิได้
รับตามระเบียบทีกําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง กองช่าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 13
 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป 15 อัตราโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 13
 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป 15 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 3,223,140 บาท
ค่าตอบแทน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็น 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา, ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
- ค่าเงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว
- ค่าเจ้าหน้าทีผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารในอัตราร้อย
ละสิบของค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 64 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2543
- ค่าธรรมเนียมสอบเขตทีดินสาธารณะฯลฯ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําตามระเบียบกําหนด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน
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ค่าใช้สอย รวม 868,640 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 668,640 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร 
- ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิคส์ ด้านงานเคหะและชุมชน 
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจําเป็นรวมทังค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก 
-  ค่าจ้างทําของ 
-  ค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์
-  ค่าเช่าเครืองปรินเตอร ฯลฯ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ทีได้รับคําสังให้
เดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ หรือฝึกอบรมและ
สัมมนา ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน แผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด  เครืองถ่าย
เอกสาร  โต๊ะ เก้าอี   อาคารสํานักงาน รัว ห้องนํา วัสดุต่างๆ และอืน ๆ
 ฯลฯ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 1,944,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ต่อติดตัง เป็นต้นฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, ปลักไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,สวิตซ์
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏใน แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี คอนกรีต
สําเร็จ ยางมะตอย ปูน ทราย เหล็ก
เส้น  ท่อ สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียมขวาน และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
การก่อสร้าง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี ยาง
ใน-ยางนอก ปะยางฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนรถยนต์ เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซลนํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษ สปริงเกอร์ จอบหมุน  จาน พรวนปุ๋ย สารเคมี ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย โดยจัดซือชุดเอียมยางกันนําพร้อมรอง
เท้าบู๊ทเป็นชุดเดียวกัน  จํานวน 15 ชุดๆล 700 บาท ฯลฯปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูลผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และ ค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที
เกียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯปรากฏใน แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุสํารวจ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  บันไดอลูมิเนียม,เครืองมือแกะสลัก,เครืองมือดึงสาย
โทรศัพท์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 710,010 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 710,010 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซือเครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ  ขนาด 5 นิว  จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจีย /ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิว จํานวน 1
 ตัว จํานวน 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
ขนาด 5 นิว (125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กว่า 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที
ครูภัณฑ์ดังกล่าว ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครภัณฑ์ ปี 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลง  ครังที 3 หน้าที 83 ข้อที  4
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จัดซือเครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด9นิว จํานวน 1 ตัว จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจีย /ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิว จํานวน 1
 ตัว จํานวน 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
ขนาด 5 นิว (230 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กว่า 1,800 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อนาที
ครูภัณฑ์ดังกล่าว ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครภัณฑ์ ปี 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลง  ครังที 3 หน้าที  84 ข้อที  5

จัดซือเครืองตัดไฟเบอร์  จํานวน 1 ตัว จํานวน 6,750 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดไฟเบอร์ จํานวน 1 เครือง ราคาเครือง
ละ 6750 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี
1  กําลังไฟเข้า 2,000 วัตต์
2  ความเร็วรอบ  3,500  รอบ/นาที
3  ขนาดใบ  355  มม.
4  นําหนัก  17 กก.
5  ขนาดแกน  25.4 มม.
ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
 จึง กําหนดราคาตามท้องตลาดซึงเป็นราคาประหยัดในท้องถิน  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. (2561-2564) เพิมเติมเปลียน
แปลง ฉบับที 3  หน้าที  84 ข้อที 6

จัดซือเลือยยนต์  ขนาด 3 แรงม้า จํานวน 2 เครือง จํานวน 46,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3  แรงม้า จํานวน 2
 เครือง ราคาเครืองละไม่เกิน 23,000 บาท  รวมเป็นเงิน 46,000
 บาท       โดยมีคุณลักษณะดังนี
1  เครืองจักรกลต้นกําลัง  3  แรงม้า
2  เครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะลูกสูบเดียว
3  แผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 18 นิว 
4  ปริมาตรกระบอกสูบ 45.4 ซีซี
5  ระบบสตารทเชือกดึงสตาร์ท
6  โซ่ 18 นิว
7  แผ่นบังค์โซ่  ไม่น้อยกว่า 20 นิว
8 พร้อมชุดอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
 จึง กําหนดราคาตามท้องตลาดซึงเป็นราคาประหยัดในท้องถิน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. (2561-2564) เพิมเติมเปลียน
แปลง ฉบับที 3  หน้าที 83  ข้อที 3

จัดซือเลือยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 8 นิว จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 8 นิว จํานวน 1
 ตัว จํานวน 5,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1 ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์ ความเร็วรอบไม่
น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที
2 ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร
3 ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลือยขันตํา
ครุภัณฑ์ดังกล่าวปรากฏในบัญีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลง  ครังที 3 หน้าที  84 ข้อที  9
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จัดซือสว่านไขควงไร้สาย จํานวน 2 ตัว จํานวน 8,240 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านไขควงไร้สาย  จํานวน 2 ตัวๆละ 4,120
 บาท จํานวน 8240 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
    -  รองรับแบตเตอรี  จํานวน 2 ก้อน ขนาด 1.50AH
    - เป็นไขควงไร้สายสําหรับมืออาชีพเหมาะกับผู้ทีต้องการใช้งานการขัน
สกรู ขันน๊อตต่างๆ 
     - ปรับแรงบิดได้ Torque
    - เป็นสว่าน2speed ปรับความเร็วได้ ช้า/เร็ว 
    - ใช้สําหรับงานหนัก และมีปริมาณงานทีมาก และยาวนานต่อเนือง 
    - มีกําลังสูงสุด 12V. MAX
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 จึง
กําหนดราคาตามท้องตลาด ซึงเป็นราคาประหยัดในทอ้งถิน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 หน้าที  84 ข้อ 7

ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซือเทปวัดระยะทาง ขนาด 50 เมตร จํานวน 3 ม้วน จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เทปวัดระยะ ขนาด 50 เมตร จํานวน 3 ม้วน ๆ
ละ 3,000 บาท จํานวน 9,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
1. สายเทปทําด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส
2. เทปมีความยาว 50 เมตร
3. หน้ากว้างของเส้นเทป 13 มิลลิเมตร
4. มีด้ามจับและทีหมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทําด้วยโลหะ
5. ใช้มาตราเมตริก มีช่องขีดแบ่งช่องละ 1 มิลลิเมตร และมีตัวเลขกํากับ
ทุก 1 เซนติเมตร
6. มีตัวเลขแบ่งขีดตัวใหญ่กํากับทุกๆ 10 เซนติเมตร
7. มีด้ามมือถือจับกระชับในขณะใช้งาน
8. มีหนังสือรับรองจากกอง ชัง ตวง วัด
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 จึง
กําหนดราคาตามท้องตลาด ซึงเป็นราคาประหยัดในทอ้งถิน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 หน้าที  85 ข้อ 10

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองแสกนเนอร์ สําหรับแกนเอกสารขนาด A 3 จํานวน 1 เครือง จํานวน 122,420 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแสกนเนอร์ สหรับแสกนเอกสารขนาด A3
 จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 122,420 บาทโดยมีคุณลักษณะ  ดังนี
1  เป็นแสกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ A4
  อัตโนมัติ (Automatic Document Feeder)
2 รองรับการแสกนเอกสารขนาด A3 - Size
3 ความเร็วในการแสกนสูงสุด 50 แผ่นต่อนาที
4 ความละเอียดในการแสกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
 จึง กําหนดราคาตามท้องตลาดซึงเป็นราคาประหยัดในท้องถิน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. (2561-2564) เพิมเติมเปลียน
แปลง ฉบับที 3  หน้าที   ข้อที
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 33,446,100 บาท
งบลงทุน รวม 33,344,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 33,344,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแหลมทองหลาง 1  ชุมชน
บ้านแหลมทองหลาง หมู่ที 6  ตําบลทับมา อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง

จํานวน 390,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแหลมทองหลาง 1
 ชุมชนบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที 6 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 120.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 480ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินทีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 หน้าที  63   ข้อ 2 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายกรอกใน-สาย36 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที 4 ตําบลทับมา 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

จํานวน 5,080,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรอกใน-สาย36 ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที 4 ตําบล
ทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร ยาวประมาณ 425.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,308.04 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก 750 เมตร บ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จํานวน 76 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินทีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 หน้าที  64  ข้อ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายขนาบ-ยางปืนตอ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที 7 ตําบลทับมา 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

จํานวน 8,465,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขนาบ-ยางปืนตอ ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ หมู่ที 7
 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 5.70 เมตร ยาวประมาณ 693.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,780.70ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก 1,754 เมตร บ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จํานวน 176 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินทีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 หน้าที  63    ข้อ 1
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านใน-สาย36 ระยะที 2 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที 1 ตําบลทับ
มา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

จํานวน 2,788,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใน-สาย36 ระยะที 2 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่
ที 1 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร ยาวประมาณ 154.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,191.00 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80 เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก 308 เมตร บ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จํานวน 30 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินทีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 หน้าที  65 ข้อ 8

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใน ซอย4 ชุมชน
บ้านขนาบ หมู่ที 1 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

จํานวน 787,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ใน ซอย4 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที 1 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ปริมาณงาน รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดภายใน
กว้าง 0.40 เมตร มีความยาวประมาณ 200 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินทีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 หน้าที   64   ข้อ 4

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสนามกีฬา ชุมชน
บ้านขนาบ หมู่ที 1 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

จํานวน 1,167,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสนาม
กีฬา ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที 1 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ปริมาณงาน รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร มีความยาวประาณ 302 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองช่าง เทศบาลตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินทีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 หน้าที   64   ข้อ 5

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลม
มะขาม-ระยองยนต์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที 2 ตําบลทับมา อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

จํานวน 3,811,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลม
มะขาม-ระยองยนต์ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม หมู่ที 2 ตําบลทับมา อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน  วางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร มีความยาวท่อรวมบ่อพัก 660
 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 66 บ่อ  และคืนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,221.99  ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินทีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 3 พ.ศ. 2561 หน้าที  65  ข้อ 7
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายนํา
ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชานเมือง-เกาะ
พรวด หมู่ที 1และหมู่ที 3  ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

จํานวน 10,856,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อระบายนําขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายชานเมือง - เกาะพรวด หมู่ที 1 และหมู่ที  3  ตําบลทับมา อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้างประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 1,085 เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,230 ตารางเมตร และวางท่อระบาย
นํา มอก ชัน 3 ขนาด 0.80 เมตร ยาวประมาณ 377 เมตร รวมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 37 บ่อ
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินทีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 3  พ.ศ. 2561  หน้าที  64 ข้อ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 102,100 บาท
เงินอุดหนุน รวม 102,100 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้า  ถนนสายสะสมสุข  ชุมชนบ้านหนอง
มะหาด  หมู่ที 3 ตําบลทับมา อําเภอเมือง ระยอง

จํานวน 102,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองสําหรับ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตําภายในเขตเทศบาลตําบลทับมา  งบ
ประมาณ 102,100บาท รายละเอียดตามรายการประมาณราคาของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ที มท 5309.18/รย.(บค
)./1231/2561 ลงวันที 6 สิงหาคม 2561
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที 27
 กันยายน 2553
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลงครังที 3 หน้าที  70   ข้อ 1

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 17,050,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 17,050,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 17,000,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 17,000,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ต่อ
เนือง 5 ปีงบประมาณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2566
 จํานวน 12,264,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยทีบ่อฝังกลบ อบจ
 ระยอง จํานวน4,736,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์อืน ๆ เช่น วัสดุรองรับขยะ ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 830,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างงานผู้พิการและผู้สูงอายุ จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างงานผู้พิการและผู้สูงอายุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 13 
พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทาง
การพัฒนาที 6.7  หน้าที 126 ข้อ 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพืนฐาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพืนฐาน
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทาง
การพัฒนาที 6.7 หน้าที 126 ข้อ 6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือเพิมผลิตภัณฑ์และ
มูลค่าเพิมของสินค้าเกษตร

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือเพิมผลิตภัณฑ์และมูลค่าเพิมของสินค้าเกษตร
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที13
 พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทาง
การพัฒนาที 6.7 หน้าที 127 ข้อ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทับมา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลทับมา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
เป็นไปตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
การพัฒนาท1ี.1หน้า 73 ข้อ 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองวิชาการและ
แผนงาน)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ทีอยู่ในภาวะยากลําบาก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ทีอยู่ในภาวะยาก
ลําบาก
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทาง
การพัฒนาที 6.7 หน้าที 127 ข้อ 8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทับมา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที13
 พ.ศ. 2552 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทาง
การพัฒนาที 6.7 หน้าที 126 ข้อ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาล
ตําบลทับมา

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดเทศบาลตําบลทับมา เช่น
- สนับสนุนกิจการ ศป.ปส.ทต.ทับมา เช่น การประชาสัมพันธ์สนับสนุน
การดําเนินการ กิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE  รณรงค์
ป้องกันยาเสพติด สนับสนุนการตังจุดตรวจ จุดสกัด ฯลฯ
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบําบัดฟืนฟูฝึกอาชีพ ผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทาง
การพัฒนาที 3.1 หน้า108  ข้อ 1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองวิชาการและ
แผนงาน)

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือเพิม
ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอเมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมือง
ระยอง) ประจําปีงบประมาณ 2562  จํานวน 240,000 บาท ตามหนังสือ
อําเภอเมืองระยอง ที รย0118/2391 ลงวันที 24 พฤษภาคม 2561
 เรือง ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ 2562 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เปลียนแปลงเพิมเติมครังที 2 
พ.ศ.2561 หน้า 78 ข้อ 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมความเข้มแข็งของชุมชน (กองวิชาการและแผนงาน)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,233,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,146,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,146,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 840,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนและเพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาล กองการ
ศึกษา จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภทบริหาร ผู้
อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกอง หัวหน้าฝ่าย ทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ ทีกําหนด โดยคํานวณตังจ่าย  ไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
-เงินค่าตอบแทนรายเดือน 
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท
บริหาร ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกอง ทีมีสิทธิได้
รับตามระเบียบทีกําหนด  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา พนักงานจ้าง
ทัวไป 1 อัตรา  รวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานจ้าง  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 57,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบ
ทีกําหนด  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  14:22:12 หน้า : 60/68



งานกีฬาและนันทนาการ รวม 820,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 820,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตําบลทับมา เสริมสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์และต้านยาเสพติด

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตําบลทับมา เสริม
สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และต้านยาเสพติด 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทาง
การพัฒนาที 5.3 หน้า124 ข้อ 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 แนว
ทางการพัฒนาที 5.2หน้า 123 ข้อ 3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา โดยจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  อาทิเช่น
- การแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  จํานวน  40,000 บาท
- การแข่งขันกีฬา “ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถินแห่งประเทศไทย”  
จํานวน 20,000 บาท
- การแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน “อําเภอเมืองระยองคัพ”  
จํานวน 20,000 บาท
- การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ระยองคัพ  จํานวน 20,000 บาท
- การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส 35 อัพ จํานวน 20,000 บาท
- การแข่งขันอืน ๆ ทีเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน หรือ
จังหวัด อําเภอมอบหมายฯลฯ  จํานวน 20,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทาง
การพัฒนาที 5.2 หน้า 123 ข้อ 2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาประจําชุมชน/หมู่บ้าน  เช่น ห่วงยาง ลูก
ฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล   ไม้ตีปิงปอง  ลูกแชร์บอล  ลูก
ปิงปอง ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม  ลูกทุ่ม
นําหนัก ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน  ไม้เทนนิส เชือกกระโดด เปตอง
  ตะกร้าหวาย  แชร์บอล  ตาข่ายกีฬาฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560        
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที  5 แนวทาง
การพัฒนาที 5.2หน้า 123 ข้อ 1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,381,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560        
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทาง
การพัฒนาที 5.3 หน้า 124 ข้อ 8   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม1ท้องถิน

โครงการลานวัฒนธรรมวิถีถินตําบลทับมา จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลานวัฒนธรรมวิถีถินตําบลทับมา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทาง
การพัฒนาที 5.3 หน้า 124 ข้อ 5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันพ่อแห่งชาติ   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทาง
การพัฒนาที 5.3 หน้า 124  -ข้อ  6   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
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โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทาง
การพัฒนาที 5.3 หน้าท124 ข้อ 7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท
. พ.ศ.2559
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 13
 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทาง
การพัฒนาที 5.3หน้า 124 -ข้อ 9  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบเงินอุดหนุน รวม 191,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 191,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. เงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองระยอง จํานวน 50,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมือง
ระยอง ตามหนังสืออําเภอเมืองระยอง ที รย 0118/2391 ลงวันที 24
 พฤษภาคม 2561 
2. เงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองระยอง  จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง ตามหนังสืออําเภอเมืองระยองที รย 0118/2391 ลงวัน
ที 24 พฤษภาคม 2561 
3. เงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองระยอง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนือง
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และกิจกกรรมทางศิลป
วัฒนธรรมของอําเภอเมืองระยอง ที รย 0031.01/2330 ลงวันที 23
 พฤษภาคม 2561 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 147 ข้อ 1,2,6
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เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 81,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการสภาวัฒนธรรมตําบลทับ
มา  จํานวน 81,000บาท เป็นค่าใช้ในการสนับสนุนกิจการสภาวัฒนธรรม
ตําบลทับมา  ตามหนังสือสภาวัฒนธรรมตําบลทับมา ที สวธต.ทับ
มา 8/2561  ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561  ประกอบด้วย
1. โครงการประเพณีทําบุญส่งวิงเกวียนสภาวัฒนธรรมตําบลทับ
มา  จํานวน 32,000 บาท
2. โครงการ ธรรมะปลูกปัญญาสภาวัฒนธรรมตําบลทับ
มา  จํานวน 49,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที 147 ข้อ 5 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 8,828,000 บาท
งบลงทุน รวม 8,828,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 8,828,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงก่อสร้างโรงจอดรถเครืองจักรกลขนาดเบา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที 4 
ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

จํานวน 1,472,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเครืองจักรกลขนาด
เบา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง จํานวน 1,472,000 บาท  ปริมาณงาน ขนาดกว้างประมาณ 8
 เมตร ยาวประมาณ 30เมตร หรือ พืนทีไม่น้อยกว่า 240 ตาราง
เมตร จํานวน 1 หลัง
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลงครังที 3 พ.ศ. 2561 หน้าที 67 ข้อ 4

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที 4 ตําบลทับมา 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

จํานวน 463,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์  ชุมชนบ้าน
ทับมา หมู่ที 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จํานวน 463,000
 บาท  ปริมาณงาน ขนาดกว้างประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ  5
 เมตร หรือ พืนทีไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร จํานวน 10 หลัง
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลงครังที 3  พ.ศ. 2561  หน้าที  67  ข้อ 3

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลทับมา ชุมชนบ้านทับ
มา หมู่ที 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

จํานวน 580,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
อนุบาลทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัด
ระยองปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร หรือ พืนทีไท่น้อย
กว่า 48 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลงครังที 3  พ.ศ. 2561  หน้าที 67 ข้อ  1
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โครงการปรับปรุงลานจอดรถสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลทับมา ชุมชน
บ้านทับมา หมู่ที 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

จํานวน 718,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงลานจอดรถสําหรับสํานักงาน
เทศบาลตําบลทับมา ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที 4 ตําบลทับมา อําเภอ
เมือง จังหวัดระยอง จํานวน 718,000 บาท  ปริมาณงาน ลงหินคลุกบดอัด
แน่น จํานวนพืนทีลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,748  ตารางเมตร  หนา
เฉลีย  0.20 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตําบลทับมา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลงครังที 3  พ.ศ. 2561 หน้าที  67 ข้อที 5

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายนําประปาภูมิภาค สายรักสกุลชุมชน บ้าน
ขนาบ หมู่ที 1 ตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

จํานวน 320,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจําหน่ายนําประปาภูมิภาค ยาว
ประมาณ 400 เมตร ทังสองฝัง รวมเป็นความยาวทังสิน 400 เมตร
ตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ที มท 55310-
21/12197     ลงวันที  31 กรกฎาคม  2561
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินทีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที   67   ข้อที  2

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
โครงการจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์และภูมิทัศน์ จํานวน 5,275,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์
และ    ภูมิทัศน์ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม
เป็นตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 3
 พ.ศ.2561 หน้าที  66 ข้อ 10

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 23,540,525 บาท
งบกลาง รวม 23,540,525 บาท
งบกลาง รวม 23,540,525 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 650,000 บาท

เพือจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที มท 0809.5/ว9 ลว
 22 มกราคม 2557 เรือง การจ่ายเงินเบียประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง (กองคลัง)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุโดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ.2560
 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว2517 ลงวันที 15
 พฤศจิกายน 2560 เรือง แนวทางการรับเบียยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ
ของ อปท. พ.ศ. 2552 และเบียความพิการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการ
ของ อปท. พ.ศ. 2553 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า112 ข้อ 2 แผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง (กองสวัสดิการ) 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,688,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ  จํานวน 280 คน คนละ 800
 บาทต่อเดือน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว2517 ลงวันที 15
 พฤศจิกายน 2560 เรือง แนวทางการรับเบียยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ
ของ อปท. พ.ศ. 2552 และเบียความพิการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการ
ของ อปท. พ.ศ. 2553 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 112 ข้อ 1  แผน
งานงบกลาง งานงบกลาง (กองสวัสดิการ)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชน จํานวน 25
ราย รายละ 500บาท/เดือน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว531 ลงวันที 12  กุมภาพันธ์ 2550
 เรือง กําหนดแนวทางเกียวกับการดําเนินงานจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพ
ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 -
 2564 หน้า 112 ข้อ 3  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง (กองสวัสดิการ)

สํารองจ่าย จํานวน 1,697,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือจําเป็น
ได้ตามความเหมาะสมการอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจ่าย เป็นอํานาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ.2541 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน  219,260 บาท จํานวน 219,260 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิตบาตแห่งประเทศไทย โดยคํานวณ
จากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมายกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุน
ทุกประเภทแต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณ
รายรับ ดังกล่าวนี  ทังนีไม่เกิน 750,000 บาท  ตามข้อบังคับสมาคมสันนิ
ตบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2546 (ฉบับที 3) พ.ศ. 2547 วิธีคํานวณรายรับจากงบประมาณทัวไป
ประจําปี 2560 จํานวน 170,346,936.66 บาทหักเงินกู้จ่ายขาดเงิน
สะสมเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 39,056,505 บาท คง
เหลือ 131,290,431.60 บาท  คิดอัตราร้อยละเศษหนึงส่วน
หก=0.00167 บาท เป็นเงิน 219,255.02 บาท ปัดเศษเป็น
เงิน 219,260 บาท ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (กองคลัง)

เงินบํารุงให้ศูนย์บริการสาธารณสุข  จํานวน 50,000 บาท จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบํารุงให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลทับมา ตาม
ความจําเป็น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
 (กองสาธารณสุขฯ)

เงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลทับมา จํานวน 339,815 
บาท

จํานวน 339,815 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการสนับสนุนกองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4295 ลงวัน
ที  3 สิงหาคม 2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553  และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 560 ลงวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561
 เรือง การดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที  จํานวน 
550,000 บาท

จํานวน 550,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน หรือ
พืนที แก่สํานักงานหลักประกันสุขภาพ ตามหนงสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 2199 ลงวัน
ที 10 พฤศจิกายน 2552 เรือง การดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที  ทังนี อัตราจัดสรรให้แก่กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับพืนที กองทุนตําบล) สําหรับปีงบ
ประมาณ 2562 ตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบ
ประมาณ 2553 ลงวันที 21 กันยายน 2552 มีผลบังคับใช้ตังแต่วัน
ที 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป (กองสาธารณสุขฯ)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณี พนักงานและลูกจ้างทีตายระหว่างทีรับ
ราชการแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง  (กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 2,745,550 บาท
เพือสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินของเทศบาลตาม
กฎหมาย โดยกําหนดอัตราสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วน
ท้องถินของเทศบาลและเมืองพัทยา ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการ
รายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปี 2562 ทุกหมวดทุก
ประเภท เว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท โดย
ในปี 2562 ได้ตังประมาณการรายรับตามงบประมาณการรายจ่ายทัว
ไป เป็นเงินทังสิน รายได้ตังไว้  137,277,500  บาท คํานวณ
ได้ 2,745,550 บาท ตังไว้ 2,745,550 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที 24 พฤษภาคม 2542 แผน
งานงบกลาง งานงบกลาง (กองคลัง)        
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