
 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
เรื่อง   ประกาศใช�เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕62 

................................................................. 

  ด�วยเทศบาลตําบลเนินฆ�อ  ได�ตราเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  ข้ึนโดยต้ังงบประมาณรายรับตามประมาณการรายจ�ายท่ัวไปไว�เป+นเงิน  42,135,0๐๐  บาท 

ท้ังนี้  เพ่ือให�สํานัก/กอง และงานต�าง ๆ ของเทศบาล ได�มีงบประมาณรายจ�ายประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 ซ่ึงได�ต้ังงบประมาณรายจ�ายตามความจําเป+น โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตาม
สถานะการคลังของเทศบาล ประกอบกับแนวทางในการดําเนินการพัฒนาเทศบาลให�เจริญก�าวหน�ายิ่งข้ึน 
ตอบสนองความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได�เป+นอย�างดี โดยได�ผ�านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล
เนินฆ�อ และนายอําเภอแกลง ปฏิบัติราชการแทนผู�ว�าราชการจังหวัดระยองได�ให�ความเห็นชอบลงนามแล�ว นั้น 

  เพ่ือให�การปฏิบัติเป+นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๑๓)   
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๓  จึงประกาศใช�เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
ท้ังนี้ให�มีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕61  เป+นต�นไป 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   19  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕61 
 
  

                                         (นายกฤษฎา  ดวงแก�ว) 
                                          นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆ�อ 



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเนินฆ้อ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลเนินฆ้อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
เนินฆ้ออีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเนินฆ้อจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 32,784,726.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 7,946,061.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,303,546.03 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 6 โครงการ รวม 1,957,270.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 208,332.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 44,297,034.65 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 624,583.98 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 293,289.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 253,792.95 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 2,168.55 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,787,345.17 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 17,335,855.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 100,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 31,629,477.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 8,432,949.13 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,690,997.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,462,940.67 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,421,617.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,620,973.68 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 100,000.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 4,983,780.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการประปา   กิจการกิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 1,813,997.00 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 1,864,177.22 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 248,625.46 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 82,875.15 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 0.00 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเนินฆ้อ
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 649,679.08 637,000.00 707,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 330,251.00 322,500.00 342,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 222,966.26 270,000.00 270,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 54,400.00 70,000.00 30,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,257,296.34 1,299,500.00 1,349,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 23,502,107.83 19,993,500.00 23,285,500.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 23,502,107.83 19,993,500.00 23,285,500.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 16,931,145.00 18,400,000.00 17,500,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 16,931,145.00 18,400,000.00 17,500,000.00

รวม 41,690,549.17 39,693,000.00 42,135,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,099,782.00 9,007,000.00 9,132,700.00

งบบุคลากร 10,567,822.00 13,120,600.00 13,306,600.00

งบดําเนินงาน 8,198,897.50 10,382,300.00 10,878,000.00

งบลงทุน 5,408,677.04 4,968,600.00 5,591,200.00

งบรายจ่ายอืน 25,000.00 25,000.00 1,025,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,157,216.90 2,189,500.00 2,201,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 34,457,395.44 39,693,000.00 42,135,000.00

รวม 34,457,395.44 39,693,000.00 42,135,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลเนินฆ้อ
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 12,609,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 819,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,193,300

แผนงานสาธารณสุข 1,789,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 545,000

แผนงานเคหะและชุมชน 9,982,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,790,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 889,960

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 383,100

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 9,132,700

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 42,135,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,645,140 1,609,800 8,254,940

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,020,500 1,609,800 5,630,300

งบดําเนินงาน 3,298,000 345,000 3,643,000

    ค่าตอบแทน 753,000 130,000 883,000

    ค่าใช้สอย 1,590,000 140,000 1,730,000

    ค่าวัสดุ 480,000 75,000 555,000

    ค่าสาธารณูปโภค 475,000 0 475,000

งบลงทุน 667,800 18,500 686,300

    ค่าครุภัณฑ์ 36,800 18,500 55,300

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 631,000 0 631,000

งบรายจ่ายอืน 25,000 0 25,000

    รายจ่ายอืน 25,000 0 25,000

                                             รวม 10,635,940 1,973,300 12,609,240

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 0 310,400 310,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 310,400 310,400

งบดําเนินงาน 100,000 374,000 474,000

    ค่าตอบแทน 0 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 100,000 204,000 304,000

    ค่าวัสดุ 0 100,000 100,000

งบลงทุน 0 24,800 24,800

    ค่าครุภัณฑ์ 0 24,800 24,800

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

                                             รวม 100,000 719,200 819,200

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 740,000 457,000 1,197,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 740,000 457,000 1,197,000

งบดําเนินงาน 252,500 1,567,000 1,819,500

    ค่าตอบแทน 28,000 10,000 38,000

    ค่าใช้สอย 85,000 867,000 952,000

    ค่าวัสดุ 90,000 690,000 780,000

    ค่าสาธารณูปโภค 49,500 0 49,500

งบลงทุน 0 32,800 32,800

    ค่าครุภัณฑ์ 0 32,800 32,800

งบเงินอุดหนุน 0 1,144,000 1,144,000

    เงินอุดหนุน 0 1,144,000 1,144,000

                                             รวม 992,500 3,200,800 4,193,300



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 855,000 855,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 855,000 855,000

งบดําเนินงาน 510,000 510,000

    ค่าตอบแทน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 400,000 400,000

    ค่าวัสดุ 70,000 70,000

งบลงทุน 177,400 177,400

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 177,400 177,400

งบเงินอุดหนุน 247,500 247,500

    เงินอุดหนุน 247,500 247,500

                                             รวม 1,789,900 1,789,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 290,000 290,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 290,000 290,000

งบดําเนินงาน 255,000 255,000

    ค่าตอบแทน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 225,000 225,000

                                             รวม 545,000 545,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,074,000 444,800 141,400 347,000 2,007,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,074,000 444,800 141,400 347,000 2,007,200

งบดําเนินงาน 1,270,000 370,000 25,000 840,500 2,505,500

    ค่าตอบแทน 105,000 0 0 20,000 125,000

    ค่าใช้สอย 665,000 40,000 0 695,500 1,400,500

    ค่าวัสดุ 500,000 330,000 25,000 125,000 980,000

งบลงทุน 3,769,900 0 0 0 3,769,900

    ค่าครุภัณฑ์ 110,000 0 0 0 110,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,659,900 0 0 0 3,659,900

งบรายจ่ายอืน 1,000,000 0 0 0 1,000,000

    รายจ่ายอืน 1,000,000 0 0 0 1,000,000

งบเงินอุดหนุน 0 700,000 0 0 700,000

    เงินอุดหนุน 0 700,000 0 0 700,000

                                             รวม 7,113,900 1,514,800 166,400 1,187,500 9,982,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 890,000 890,000

    ค่าใช้สอย 890,000 890,000

งบลงทุน 900,000 900,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 900,000 900,000

                                             รวม 1,790,000 1,790,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบบุคลากร 174,960 0 174,960

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 174,960 0 174,960

งบดําเนินงาน 105,000 510,000 615,000

    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000

    ค่าใช้สอย 100,000 510,000 610,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

                                             รวม 279,960 610,000 889,960

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 217,100 217,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 217,100 217,100

งบดําเนินงาน 166,000 166,000

    ค่าใช้สอย 140,000 140,000

    ค่าวัสดุ 26,000 26,000

                                             รวม 383,100 383,100

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,132,700 9,132,700

    งบกลาง 9,132,700 9,132,700

                                             รวม 9,132,700 9,132,700



ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม

12,609,240

819,200

4,193,300

1,789,900

545,000

9,982,600

1,790,000

889,960

383,100

9,132,700

42424242,,,,135135135135,,,,000000000000

ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม

30,000

2,490,000

2222,,,,520520520520,,,,000000000000

(ลงนาม)..................................................

(นายวทิยา  ชพานนท)

ตําแหนง นายอาํเภอแกลง ปฏิบตัิราชการแทนผูวาราชการจงัหวดัระยอง

   ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอ

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

    (นายกฤษฎา  ดวงแกว)

ประกาศ ณ วนัที ่..........19  กนัยายน  2561......................................

รวมรายจายรวมรายจายรวมรายจายรวมรายจาย

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอปฏิบตัิการเบิกจายเงินงบประมาณทีไ่ดรบัอนุมตัิใหเป็นไปตามระเบียบการเบิกจายเงิน
ของเทศบาลตําบล

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอมีหนาทีร่กัษาการใหเป็นไปตามบญัญตัิน้ี

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 2,520,000 บาท ดงัน้ี

งบงบงบงบ

งบกลาง

งบดําเนินงาน

ดานการเศรษฐกิจดานการเศรษฐกิจดานการเศรษฐกิจดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ดานการดําเนินงานอื่นดานการดําเนินงานอื่นดานการดําเนินงานอื่นดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจายท ัง้สิ้นงบประมาณรายจายท ัง้สิ้นงบประมาณรายจายท ัง้สิ้นงบประมาณรายจายท ัง้สิ้น

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสงัคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ดานบริหารท ั่วไปดานบริหารท ั่วไปดานบริหารท ั่วไปดานบริหารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ดานบริการชุมชนและสงัคมดานบริการชุมชนและสงัคมดานบริการชุมชนและสงัคมดานบริการชุมชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 44,655,000 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายท ั่วไป จายจากรายไดจดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้
 42,135,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดงัน้ี

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน

เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิม่เติม ฉบบัที ่12 พ.ศ. 2546  มาตรา มาตรา 65  จงึตราเทศบญัญตัิขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลเนินฆอ และโดยอนุมตัิของผูวาราชการจงัหวดัระยอง

ขอ 1. เทศบญัญตัิ น้ีเรียกวา เทศบญัญตัิงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ 2. เทศบญัญตัิ น้ีใหใชบงัคบัต ัง้แตวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นตนไป

เทศบญัญตัิเทศบญัญตัิเทศบญัญตัิเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ....ศศศศ. . . . 2562256225622562

เทศบาลตําบลเนินฆอเทศบาลตําบลเนินฆอเทศบาลตําบลเนินฆอเทศบาลตําบลเนินฆอ

อําเภอแกลง  จงัหวดัระยองอําเภอแกลง  จงัหวดัระยองอําเภอแกลง  จงัหวดัระยองอําเภอแกลง  จงัหวดัระยอง

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญตัิ



ประมาณการรายรับทังสิน 2,520,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,520,000 บาท
ค่าจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา จํานวน 2,274,000 บาท
ประมาณการจากการจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา  โดยประมาณการจากยอก
ผู้ใช้นําประปา 

ค่าจําหน่ายสิงของจากคลังพัสดุ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการจากการจําหน่ายวัสดุจากคลังพัสดุ ได้แก่ การจําหน่ายมาตร
วัดนําและอุปกรณ์ในการติดตังมาตรวัดนํา ให้แก่ผู้ขอใช้นําประปา

ค่าเช่ามาตรวัดนํา จํานวน 145,000 บาท
ประมาณการจากค่าดูแลและบํารุงรักษามาตรวัดนํา โดยประมาณการจาก
จํานวนผู้ใช้นําประปา ปี 2561

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการจากยอดดอกเบียเงินฝากธนาคารของงานกิจการประปา ซึงมี
บัญชีเงินฝากออกทรัพย์กับธนาคาร ธกส. สาขาแกลง

ผลประโยชน์อืน รวม 36,000 บาท
ค่าธรรมเนียม จํานวน 36,000 บาท
ประมาณจากค่าธรรมเนียมติดตังมาตรวัดนําของผู้ขอใช้นํา และค่า
ธรรมเนียมโอนสิทธิ

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการจากค่าคําขอใช้นําประปา ขอยกเลิกการใช้นําประปา ขอถอน
เงินประกันการใช้นํา ค่าคําขอใช้ตรวจสอบมาตรวัดนําประปา ค่าคําขอโอน
เปลียนแปลงชือผู้ใช้นําประปา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

อําเภอ แกลง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 42,135,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,635,940 บาท
งบบุคลากร รวม 6,645,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนจํานวน 12 เดือน ให้แก่ ตําแหน่งนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา 
 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งจํานวน 12 เดือน ให้แก่ ตําแหน่ง
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษจํานวน 12 เดือน ให้แก่ ตําแหน่งนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนจํานวน 12 เดือน ให้แก่ ตําแหน่งเลขานุการ
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งทีปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตําบล จํานวน 12
 เดือน ดังนี
-ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 182,160 บาท
-ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 149,040
 บาท
-ตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,159,200
 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,020,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,988,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 12 เดือน ตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1. ปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
2. รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
4. หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ จํานวน 1 อัตรา
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
6. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
7. นักจัดการงานทัวไปจํานวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
9. เจ้าพนักงานทะเบียนจํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 689,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างจํานวน 12 เดือน ดังนี
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งดังนี
  1.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง
  2.1 คนงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา 
  2.2 ยาม จํานวน 1 อัตรา
  2.3 พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 73,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว
.)สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  

งบดําเนินงาน รวม 3,298,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 753,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย และเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน สําหรับพนักงานข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลตําบล
เนินฆ้อ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าเบียประชุม จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่ กรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตังขึน หรือ
ค่าเบียประชุมของคณะกรรมการอืนทีระเบียบกฎหมายกําหนดให้เบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล, นายก
เทศมนตรี และลูกจ้างประจําตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,590,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดบํารุงรักษาสํานักงานและสถานทีต่าง ๆ ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น อาคาร,สนามกีฬากลาง ฯลฯ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําวีดีทัศน์เทศบาล ค่าจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ 
- ค่าจัดทําเอกสารต่างๆ เช่น ค่าจัดทําวารสาร ปฏิทินประจําปีเพือประชา
สัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล
- ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
เทศบัญญัติตําบล แผนพัฒนาท้องถิน
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา
- ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาสูบนํา ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้
แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น
-ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ-ขยาย ปริมาณการถ่ายขัน
ตํา 5,000 แผ่น/เดือน อัตรา 2,400 บาท/เดือน
- ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องเนือง
ในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการค่าใช้จ่ายอืน ในการรับรองและต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคลทีนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 โดยคํานวณตังจ่ายได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณทีผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้
2.2 ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่าง ๆ ทีใช้ในการเลียง
รับรองและค่าบริการอืน ๆ ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกระทรวงมหาดไทย
กําหนดและตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มี
การเลือกตังใหม่ กรณีทําประชามติ และกรณีอืน ๆ)โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0890.4/ว 3992 ลงวัน
ที 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0890.4/468 ลงวันที 17 มกราคม 2556 อีกทังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตัง
สภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการ
เมืองการบริการและการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หน้าที 93 ข้อ 2)
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญทีรัฐบาลกําหนด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทีรัฐบาล
กําหนด เช่น วันปิยมหาราช, การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนืองในวัน
แม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี, การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนืองใน
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง
รัชกาลที 10 ที 28 กรกฎาคม ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการเมืองการบริการและการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง หน้าที 91 ข้อ 3)
โครงการพัฒนาการท่องเทียวในตําบล จํานวน 340,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการท่องเทียวในตําบล เช่น การจัด
นิทรรศการประชาสัมพันธ์ลาดเศรษฐกิจชุมชนตําบลเนินฆ้อ การส่งเสริม
การท่องเทียงเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม และเชิงประมง และส่งเสริมการ
ท่องเทียวสะพานรักษ์แสม เป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งสถานที การจัด
กิจการของดีตําบลเนินฆ้อ สินค้าในชุมชน การประชาสัมค่าสือประชา
สัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจัดอบรมให้ความรู้ ค่าจัดงานประชาสัมพันธ์เช่น ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ ทีจําเป็นสําหรับ
การส่งเสริมการท่องเทียว (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่อง
เทียวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   หน้าที 81 ข้อ 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
รายจ่ายเพือเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ เครืองใช้วัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ธง
ชาติ แบบพิมพ์ ซอง ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ กาว เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ เครืองคํานวณเลข นาฬิกาตังหรือแขวน พระ
บรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป กระเป๋า เก้าอีพลาสติก ตะแกรงวาง
เอกสาร แฟ้ม มู่ลี ม่านปรับแสง พรม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครือง
โทรทัศน์ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความ
สะอาด เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ ช้อนส้อม ถ้วย
ชาม แก้วนําจานรอง กระจกเงา เตาไฟฟ้า ถาด เตานํามัน เครืองบด
อาหาร เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถจักรยานยนต์, รถยนต์
ส่วนกลาง และรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ทีนัง เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป (Ram) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วย
หนึงไม่เกิน 20,000 บาท เช่นโปรแกรมสแกนไวรัส และอืน ๆ ทีเกียว
ข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 475,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 385,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล, สนามกีฬากลาง
เทศบาล ตลาดเศรษฐกิจชุมชน และสถานที ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบล ค่าติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้และทางไกลภายในประเทศ สําหรับสํานัก
งานเทศบาลทีใช้ในการติดต่อราชการ ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์
อากร ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตสํานักงานและ
อินเตอร์เน็ตตําบล ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้
บริการ และค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 667,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,800 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 19,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหากล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20
 ล้านพิกเซล ราคาตัวละ 19,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor) 
3) มีระบบแฟลชในตัว 
4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม หรือ
เมือต้องการเปลียน 
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้ 
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
เป็นครุภัณฑ์ทีมีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561 จึงตังราคาและกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้าที 119 ข้อ 3)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 17,500 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี
แบบ Network ราคา 10,000 บาท จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐานดังนี
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ราคา 2,500
 บาท จํานวน 3 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตังราคาและกําหนดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบอนุมัติ
จากคณะทํางานตรวจสอบกลันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดระยอง และคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยจังหวัดระยองแล้ว (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564 หน้าที 120 ข้อ 5)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 631,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการจัดทําตาข่ายกันลูกบอลสนามกีฬาของเทศบาลตําบลเนินฆ้อ จํานวน 261,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําตาข่ายกันลูกบอลสนามกีฬาของเทศบาลตําบลเนินฆ้อ
 หมู่ที 3 โดยการก่อสร้างตาข่ายกันลูกบอล สนามหน้าเทศบาล  และสนาม
กีฬากลางเทศบาลตําบลเนินฆ้อ ยาวรวม 460 เมตร และอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตําบลเนินฆ้อ (เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 4 การ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิน กีฬา และสวัสดิการ
สังคม หน้าที 8 ข้อ 3)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 370,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล เป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุง
และบํารุงรักษาสํานักงาน เช่น เปลียนสายไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน ทาสี
อาคารสํานักงาน ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารทีชํารุด ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคา เพือให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ และให้เกิดประโยชน์สูง
สุด ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตําบลเนินฆ้อ ทีมีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564   ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการเมืองการบริการและการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง หน้าที 91 ข้อ 4)

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนทีมารับบริการเทศบาลตําบล
เนินฆ้อ

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางเพือเป็นผู้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนทีมารับบริการ ตามมิติการประเมินที
สํานักงาน ก.จ., ก.ท. กําหนดเกียวกับการกําหนดประโยชน์ตอบแทน
อืน (เงินรางวัลประจําปี)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด มท
 0809.3/ว 25 ลงวันที 9 มีนาคม 2549 ลงวัน
ที 29 เมษายน 2548 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564   ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการเมืองการบริการและการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง หน้าที 91 ข้อ 2)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,973,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,609,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,609,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,050,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 12 เดือน ตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จํานวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าฝ่ายแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามรายการต่อไปนี
1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของข้าราชการพนักงานเทศบาล 
2. เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.)
3. เงินเพิมอืน ๆ ตามมติ ค.ร.ม. หรือประกาศ ก.ท. ทีกําหนดให้พนักงาน
ส่วนท้องถิน ได้รับตามสิทธิ ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 457,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าจ้างเหมาบริการตังไว้ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก
-ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
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โครงการพัฒนาเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้
การจัดเก็บภาษีท้องถิน การประชาสัมพันธ์ การจัดทําหรือปรับข้อมูล
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2550 และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการเมืองการบริการและการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง หน้าที 91 ข้อ 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท
กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ แบบ
พิมพ์ ซอง ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ กาว เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ เครืองคํานวณเลข นาฬิกาตังหรือแขวน พระบรมฉายา
ลักษณ์ พระพุทธรูป กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป (Ram) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 18,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 18,500 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงานและติด
ตัง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จํานวน 1 หน่วย
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ราคา 2,500
 บาท จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตังราคาและกําหนดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบอนุมัติ
จากคณะทํางานตรวจสอบกลันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดระยอง และคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยจังหวัดระยองแล้ว (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564 หน้าที 120 ข้อ 9)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดเทศบาลตําบลเนินฆ้อ (ศป.ปส.ทต.)

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่ากิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์ให้มีประสิทธิภาพ หรือสนับสนุนให้
หน่วยงานทีเกียวข้องร่วมดําเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะ
อย่างยิงการดําเนินการป้องกันกลุ่มเสียง เช่น เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกียวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมการ
บําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดอย่างยังยืน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 2956 ลงวัน
ที 31 ตุลาคม 2555 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  หน้าที  89 ข้อ 2)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 719,200 บาท
งบบุคลากร รวม 310,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 310,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 272,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12
 เดือน ตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1. พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกนํา)จํานวน 1 อัตรา 
2. พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว
.) สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 374,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย และจ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีได้รับคําสังช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติ หน้าทีจากผู้บริหาร ทีกําหนดไว้ตามระเบียบคณะ
กรรมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เงิน
รางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ค่าใช้สอย รวม 204,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
โครงการความปลอดภัยทางถนนเพือป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โดยการตังจุดบริการประชาชนและออกตรวจเฝ้าระวังเหตุอัคคีภัยเนืองใน
เทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2516 ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2556 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  หน้าที  90 ข้อ 4)
โครงการทบทวนและพัฒนาเพิมศักยภาพ อปพร. จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพัฒนาเพิมศักยภาพของ อป
พร. จํานวน 40 คน เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วัสดุเครืองแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง สถานทีเทศบาลตําบล
เนินฆ้อ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน  หน้าที 9 ข้อ 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพือเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นรถ
ยนต์ รถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ และครุภัณฑ์อืนทีอยู่
ในความรับผิดชอบดูแลรักษา เป็นต้น ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครือง
โทรทัศน์ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ สําหรับรถยนต์และรถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงแบบเอนก
ประสงค์

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง และวัสดุอืน ๆ ทีเกียวกับการใช้
ในการดับเพลิง เช่น สารเคมีดับเพลิงชนิดต่าง ๆ สายยางฉีดนํา ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 24,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,800 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 24,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือป้ายสามเหลียมหยุดตรวจ จํานวน 2 ชุด ราคาชุด
ละ 12,400 บาท  มีรายละเอียดดังนี 
- ไฟ 2 ระบบ (ไฟบ้าน + แบตเตอร์รี) ขนาดไฟ 220V และ 120V สาย
ไฟยาว 20 เมตร
- ไฟนีออน 36 w  2 หลอด
- มีล้อ สามารถเคลือนย้ายได้สะดวก
- ไฟหมุนสีแดง 5 นิว  10 w สามารถมองเห็นได้ชัดในระยะไกล
- แผ่นหยุดตรวจ ทําจากเหล็กซิงค์ สติกเกอร์สะท้อนแสง
- ป้ายหน่วยงาน ทําจากเหล็กซิงค์ สติกเกอร์ทึบแสง
- แบตเตอรีจะเป็นแบบแห้ง 
- ป้ายสามเหลียมหยุดตรวจ มีไฟหมุน 1 ดวง 
- มีทีวางใส่แบตเตอรี
- ขนาดความสูง 150 ซม. x กว้าง 100 ซม.
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ
. 2561 จึงตังงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้องตลาดทีเคยจัดหาอย่าง
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
 เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 17 ข้อ 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการสนับสนุนงบประมาณเพือดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของกิง
กาชาดอําเภอแกลง

จํานวน 10,000 บาท

เพืออุดหนุนกิงการชาดอําเภอแกลง โครงการสนับสนุนงบประมาณเพือ
ดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของกิงกาชาดอําเภอแกลง ตามหนังสือ
สํานักงานกิงกาชาดอําเภอแกลง ที ว.57/2559 ลงวัน
ที 21 ตุลาคม 2559 จํานวน 10,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการเมืองการบริการและ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง หน้าที 96 ข้อ 1)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 992,500 บาท
งบบุคลากร รวม 740,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 740,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบล พร้อมทังเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 12 เดือน ตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
4. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับตามระเบียบทีกําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 252,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลตาม
ระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการตังไว้ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ฯลฯ
-ค่าจัดทําเอกสารต่างๆ เช่น ค่าจัดทําวารสาร 
-ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เช่น การจัดทําแผน
ต่างๆ และอืน ๆ ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและสถานที
ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา
-ค่าซักฟอก

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเพือเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าซือสิงของเครืองใช้วัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ธง
ชาติ แบบพิมพ์ ซอง ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ กาว เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ เครืองคํานวณเลข นาฬิกาตังหรือแขวน พระ
บรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป กระเป๋า ฯลฯ
-ค่าจัดซือสิงพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน และสํานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป (Ram) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 49,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ้อ ทีอยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เนินฆ้อ ทีใช้ในการติดต่อราชการ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,200,800 บาท
งบบุคลากร รวม 457,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 457,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 457,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาลตําบล พร้อมทังเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 12 เดือน ตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1. ครู จํานวน 1 อัตรา
2. ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,567,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครูเทศบาล, นายก
เทศมนตรี และลูกจ้างประจําตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 867,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการตังไว้ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ฯลฯ
-ค่าจัดทําเอกสารต่างๆ เช่น ค่าจัดทําวารสาร 
-ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เช่น การจัดทําแผน
ต่างๆ และอืน ๆ ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและสถานที
ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา
-ค่าซักฟอก
-ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่า
เสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  12:16:33 หน้า : 15/39



โครงการสนับสนุนการขับเคลือนศูนย์พระมหาชนกในโรงเรียน จํานวน 200,000 บาท
เพือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พระมหาชนในโรงเรียนทัง 3 แห่ง
ในตําบล ประกอบด้วยโรงเรียนวัดจํารุง โรงเรียนวัดเนินทราย และ
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ในการจัดการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานการ
เล่นดนตรีไทย เด็กและเยาวชนในตําบลได้เสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอย
พ่อหลวง และเพิมประสบการณ์ การเรียนรู้ถึงหลักการใช้ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง การให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนครูผู้
สอน ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ค่าพาหนะ ค่าของที
ระลึก ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิน กีฬา และสวัสดิการ
สังคม หน้าที 86 ข้อ 7)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 487,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ้อ จํานวน 63 คน อัตรามือ
ละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี และอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) เป็นค่าหนังสือเรีนน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การ
เรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญา
ท้องถิน กีฬา และสวัสดิการสังคม หน้าที 85 ข้อ 3)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพือเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความ
สะอาด เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ ช้อนส้อม ถ้วย
ชาม แก้วนําจานรอง กระจกเงา เตาไฟฟ้า ถาด เตานํามัน ฯลฯ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 675,000 บาท
เพือจ่าย แยกเป็น
-การสนับสนุนอาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
ตําบล เป็นค่าอาหารเสริมนมสําหรับเด็กนักเรียน อนุบาล, ป.1-ป.6 สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)จํานวน 260
 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) โรงเรียนดังนี
1. โรงเรียนวัดจํารุง จํานวนนักเรียน 45 คน ตามหนังสือ ที ศธ
 04126.074/036 ลงวันที 8 มิถุนายน 2561
2. โรงเรียนวัดเนินทราย จํานวนนักเรียน 97 คน ตามหนังสือ ที ศธ
 04126.081/050 ลงวันที 8 มิถุนายน 2561
3. โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จํานวนนักเรียน 144 คน ตามหนังสือ ที ศธ
 04126.081/98 ลงวันที 7 มิถุนายน 2561
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิน กีฬา และสวัสดิการ
สังคม หน้าที 85 ข้อ 1)
-ค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆ้อ สําหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 แห่ง จํานวนเด็กนักเรียน 63
 คน จํานวน 260 วัน (สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิน กีฬา และ
สวัสดิการสังคม หน้าที 85 ข้อ 2)

งบลงทุน รวม 32,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานทดแทนครุภัณฑ์เก่าทีชํารุด
ซ่อมแซมไม่ได้เพือให้มีครุภัณฑ์ทีพร้อมใช้งานได้ เช่น โต๊ะเหล็ก
ขนาด 5 ฟุต กว้าง 1.5 เมตร ลึก 0.75 เมตร สูง 0.75 เมตร หรือ 4 ฟุต ก
ว้าง 1.2 เมตร ลึก 0.65 เมตร สูง 0.75 เมตร พร้อมกระจก เก้าอีทํา
งาน เก้าอีผู้มาติดต่อ ชันวางเอกสาร ตู้ ตู้เหล็ก ตู้เก็บเอกสารชนิด
เลียน และอืน ๆ ฯลฯ เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2560 จึงตังงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้อง
ตลาดทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 หน้าที 121 ข้อ 14)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 17,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) ราคาเครือง
ละ 17,800 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล
 2) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 50 นิว 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์ 
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
เป็นครุภัณฑ์ทีมีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561 จึงตังราคาและกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 17 ข้อ 3)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,144,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,144,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบล จํานวน 1,144,000 บาท
เพืออุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในตําบล เป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียน อนุบาล, ป.1-ป.6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนต่าง ๆ
 จํานวน 3 โรงเรียนดังนี 
1. โรงเรียนวัดจํารุง จํานวนนักเรียน 45 คน ตามหนังสือ ที ศธ
 04126.074/036 ลงวันที 8 มิถุนายน 2561
2. โรงเรียนวัดเนินทราย จํานวนนักเรียน 97 คน ตามหนังสือ ที ศธ
 04126.081/050 ลงวันที 8 มิถุนายน 2561
3. โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จํานวนนักเรียน 144 คน ตามหนังสือ ที ศธ
 04126.081/98 ลงวันที 7 มิถุนายน 2561
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิน กีฬา และสวัสดิการ
สังคม หน้าที 86 ข้อ 4)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,789,900 บาท
งบบุคลากร รวม 855,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 855,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 12 เดือน ตําแหน่งดังนี
1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,000 บาท
1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของข้าราชการพนักงานเทศบาล 
2. เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.)
3. เงินเพิมอืน ๆ ตามมติ ค.ร.ม. หรือประกาศ ก.ท. ทีกําหนดให้พนักงาน
ส่วนท้องถิน ได้รับตามสิทธิ ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับตามระเบียบทีกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล, นายก
เทศมนตรี และลูกจ้างประจําตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าจ้างเหมาบริการตังไว้ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ฯลฯ
-ค่าจัดทําเอกสารต่างๆ เช่น ค่าจัดทําวารสาร 
-ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
แผนต่างๆ 
-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา
-ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพืนทีเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือด
ออก เพือใช้ในการจัดซือทรายอะเบท ค่านํามันเชือเพลิงและวัสดุทีใช้ฉีด
พ่นหมอกควัน ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ประสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความรุนแรงของไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ 2009 และโรค
ระบาดอืน ฯลฯ ในพืนทีเทศบาลตําบลเนินฆ้อ และเพือเตรียมความพร้อม
รับการระบาดของโรคทีอาจจะเกิดขึนในพืนทีเทศบาล (เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม หน้าที 66 ข้อ 1)
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ จัดซือวัคซีน
พิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุลาภ
รณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจํานวนวัคซีนเท่ากับจํานวนสุนัขและค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม หน้าที 3 ข้อ 1) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพือเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้วัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ธง
ชาติ แบบพิมพ์ ซอง ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ กาว เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ เครืองคํานวณเลข นาฬิกาตังหรือแขวน พระ
บรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป (Ram) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วย
หนึงไม่เกิน 20,000 บาท เช่นโปรแกรมสแกนไวรัส และอืน ๆ ทีเกียว
ข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 177,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 177,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดเศรษฐกิจชุมชนตําบลเนินฆ้อ หมู่ที 5 จํานวน 177,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาด้านหลังตลาดเศรษฐกิจชุมชนตําบลเนินฆ้อ
 ขนาด 5.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร และเทพืน คสล. ด้านหน้าและด้าน
หลัง พืนทีดําเนินการ 245 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร  และอืน ๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตําบลเนินฆ้อ (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1ยุทธศาสตร์ที 2 การ
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน หน้าที 5 ข้อ 5)

งบเงินอุดหนุน รวม 247,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 247,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข โดยให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท จํานวน 9 หมู่หบ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะ
กรรมการชุมชน จัดทําโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอย่าง
น้อย 3 โครงการ ซึงโครงการทีเสนอขอรับงบประมาณต้องผ่านการ
ประชาคมของชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ
พืนทีชุมชน/หมู่บ้าน เช่น โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ด้านภัยมะเร็งเต้า
นม การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
 สยามบริมราชกุมารี การปรับปรุงภาวะโภขนาการและสุขภาพเด็ข
องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบริมราชกุมารี โครงการตรวจ
สุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be numbee one ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการเมืองการ
บริการและการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หน้าที 11 ข้อ 1) 
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โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานในพืนทีเทศบาล จํานวน 67,500 บาท
เพือเป็นเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน จํานวน 9 หมู่
บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท ประกอบด้วย บ้านเนินทราย หมู่ที 1, บ้านเนิน
ทราย หมู่ที 2, บ้านเนินฆ้อ หมู่ที 3, บ้านถนนกะเพรา หมู่ที 4, บ้านหนอง
แพงพวย หมู่ที 5, บ้านเนินข้าวต้ม หมู่ที 6, บ้านจํารุง หมู่ที 7, บ้านถนน
นอก หมู่ที 8 และบ้านถนนใน หมู่ที 9 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน (อสม.)ในเขตเทศบาล เพือเป็นการสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล เพือให้ อสม. ดําเนินการใน 3 กลุ่ม
กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในเรืองต่าง ๆ และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)โดยถือปฏิบัตตามแนวทางหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1501 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุดที มท 0891.3/ว 73 ลงวันที 14 มกราคม 2557 (เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการเมืองการ
บริการและการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หน้าที 95 ข้อ 7)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 545,000 บาท
งบบุคลากร รวม 290,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 290,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 290,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 12 เดือน ตําแหน่งนักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําวีดีทัศน์เทศบาล ค่าจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ 
- ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เป็นต้น)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
โครงการพัฒนาเสริมสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาค
เรียน

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายในการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษา ทีมีอายุตังแต่ 15 ปีขึนไป ใน
ภารกิจทีมีความจําเป็นเร่งด่วน ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวัน
หยุด เพือสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และลดรายจ่ายผู้
ปกครอง และให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพือแก้ไข
ปัญหาสังคม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0891.4/ว 569 ลงวันที 14 มีนาคม 2551 เป็นการจ้างเด็กนักเรียน นัก
ศึกษา จํานวนคน วัน แปรผันตามงบประมาณทีตังไว้ อัตราการจ้างวัน
ละ 200  บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญา
ท้องถิน กีฬา และสวัสดิการสังคม หน้าที 84 ข้อ 1)
โครงการพัฒนาเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจนหรือ
ตกเกณฑ์การสํารวจ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายในการจ้างผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจนหรือตกเกณฑ์การ
สํารวจ ในภารกิจทีมีความจําเป็นเร่งด่วน เพือสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ ผู้
ด้อยโอกาสและยากจนหรือตกเกณฑ์การสํารวจ ลดรายจ่ายในครอบ
ครัว เพือให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพิมคุณภาพชีวิตให้กับตนเองและใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพือแก้ปัญหาทางสังคม และจ่ายตามภาระ
กิจของศูนย์ดํารงธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล/(คสช.) การจ้างทํางาน
ตามความเหมาะสมกับสภาพการพิการ ซึงจํานวนคน วัน แปรผันตามงบ
ประมาณทีตังไว้ อัตราการจ้างวันละ 200  บาท ฯลฯ (เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิน กีฬา และสวัสดิการ
สังคม หน้าที 84 ข้อ 2)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 7,113,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,074,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,074,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตําบล พร้อมทังเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 12 เดือน ตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายการโยธา จํานวน 1 อัตรา
3. นายช่างโยธา จํานวน 2 อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามรายการต่อไปนี
1. เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของข้าราชการพนักงานเทศบาล 
2. เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.)
3. เงินเพิมอืน ๆ ตามมติ ค.ร.ม. หรือประกาศ ก.ท. ทีกําหนดให้พนักงาน
ส่วนท้องถิน ได้รับตามสิทธิ ฯลฯ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับตามระเบียบทีกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 1,270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 665,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา
-ค่าจ้างเหมาบริการคนขับเครืองจักรขนาดเบา เช่น รถฟาร์ม
แทรคเตอร์ รถขุดตีนตะขาบ รถบรรทุก 6 ล้อ
-ค่าจ้างเหมาบริการสํารวจและเขียนแบบประมาณงานโครงการต่าง ๆ
-ค่าจ้างเหมาบริการ (ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เป็นต้น)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 170,000 บาท
รายจ่ายเพือเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ เครืองใช้วัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ธง
ชาติ แบบพิมพ์ ซอง ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ กาว เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ เครืองคํานวณเลข นาฬิกาตังหรือแขวน พระ
บรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ๆ เช่น สว่านไฟฟ้า เลือยตัดเหล็ก เครือง
เชือมโลหะ ชะแลง ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซึเมนต์บล๊อก เหล็กต่าง ๆ
 สังกะสี หินทราย ตะปู ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ สี ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว สว่าน เลือย กบไส้ไม้ เหล็กเส้น ท่อ
ต่าง ๆ โถส้วม ยางสําเร็จรูป และอืน ๆ ทีเกียวกับการก่อสร้าง ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก-ยางในรถยนต์ สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจเลือน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถกระเช้าไฟฟ้า รถฟาร์ม
แทรคเตอร์ รถขุดตีนตะขาบ รถบรรทุก 6 ล้อแบบกระบะเทท้าย รถ
บรรทุกดีเซลแบบดับเบิลแค็บขับเคลือน 2 ล้อ และเครืองตัด
หญ้า เช่น นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน แก๊สหุง
ต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป (Ram) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วย
หนึงไม่เกิน 20,000 บาท เช่น โปรแกรมออกแบบอาคาร และอืน ๆ ที
เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 3,769,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานทดแทนครุภัณฑ์เก่าทีชํารุด
ซ่อมแซมไม่ได้เพือให้มีครุภัณฑ์ทีพร้อมใช้งานได้ เช่น โต๊ะ
เหล็ก ขนาด 5 ฟุต กว้าง 1.5 เมตร ลึก 0.75 เมตร สูง 0.75 เมตร หรือ 4
 ฟุต กว้าง 1.2 เมตร ลึก 0.65 เมตร สูง 0.75 เมตร พร้อมกระจก เก้าอี
ทํางาน เก้าอีผู้มาติดต่อ ชันวางเอกสาร ตู้ ตู้เหล็ก ตู้เก็บเอกสารชนิด
เลียน และอืน ๆ ฯลฯ เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2560 จึงตังงบประมาณรายจ่ายตามราคาท้อง
ตลาดทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 หน้าที 122 ข้อ 20)
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ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซือจัดหาครุภัฑณ์สํารวจ จํานวน 13,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาครุภัณฑ์สํารวจ ดังนี
1.เทปสายไฟ ขนาด 50 เมตร ราคา 3,500 บาท จํานวน 1 ชุด 
สายเทปทําด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส เทปมีความยาว 100 เมตร มีตัวเลขบอก
ทุกระยะ 10 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุก ๆ 1 เซนติเมตร หน้ากว้าง
ของเส้นเทปไม่เกิน 6 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 1 มิลลิเมตร
2.ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม ราคา 10,000 บาท จํานวน 1 ชุด มีราย
ละเอียดดังนี
-โครงสร้างของล้อทําด้วยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง มีเส้น
รอบวง 1 เมตร
-โครงด้ามทําด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน พร้อมตัวล็อคยึดเพือความ
สะดวกในการจัดเก็บ
-มีระบบเบรกควบคุมทีมือจับ พร้อมหูหิว
-มีเข็มชีจดเริมการวัดระยะ
-มีขาตังสามารถพับเก็บได้
-มีถุงบรรจุล้อ
-สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9999.9 เมตร
-มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึงหน่วย
เมตร เซนติเมตร เดชิเมตร
-มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ทีมือจัดและทีมาตรวัด
-สามารถวัดระยะได้ทังระบบเดินหน้าและถอยหลัง
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตังงบ
ประมาณรายจ่ายตามราคาท้องตลาดทีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้าที 122 ข้อ 19)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 18,500 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงานและติด
ตัง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จํานวน 1 หน่วย
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  ราคา 2,500
 บาท จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตังราคาและกําหนดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบอนุมัติ
จากคณะทํางานตรวจสอบกลันกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดระยอง และคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยจังหวัดระยองแล้ว (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564 หน้าที 121 ข้อ 17)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ต่อเติมตู้รถแบคโฮพร้อมติดตังเครืองปรับอากาศ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ โดย
ปรับปรุงต่อเติมรถแม็คโคพร้อมติดตังเครืองปรับอากาศ  โดยมีราย
ละเอียดดังนี
1.ต่อเติมโครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 2 นิว และทําฝาข้างด้วยเหล็ก
แผ่น หนา 1.5 มิลลิเมตร ทังสีด้าน
2.ติดตังกระจกหนา 6 มิลลิเมตร ด้านหลังสูง 50 เซนติเมตร กว้าง 75
 เซนติเมตร ด้านซ้าย-ขวา สูง 90 เซนติเมตร ด้านหน้าสูง 70
 เซนติเมตร กว้าง 70 เซนติเมตร พร้อมกรุภายในตู้
3.ติดตังเครืองปรับอากาศใหม่ 
4.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
5.ทําสีตู้ตามทีเทศบาลกําหนด
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1
 หน้าที 17 ข้อ 4)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,659,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. บริเวณแยกต้นมะม่วงป่า หมู่ที 5 จํานวน 326,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายถนน คสล. บริเวณแยกต้นมะม่วงป่า หมู่
ที 5 โดยก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้าง
ละ 1.50 เมตร รวม 3 เมตร ยาว 165  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง พืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตําบลเนินฆ้อ (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน หน้าที 5 ข้อ 7)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบคลอง 1 หมู่ที 1 จํานวน 570,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบคลอง 1 หมู่ที 1 โดยก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พืนทีจราจร
ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามแบบ
มาตรฐานของเทศบาลตําบลเนินฆ้อ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน หน้าที 6 ข้อ 11)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และซ่อมแซมปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือหลวง 
หมู่ที 8

จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเทียบเรือหลวง หมู่ที 8 โดยก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 50  เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร  และอืน ๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตําบลเนินฆ้อ (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาโครง
สร้างพืนฐาน หน้าที 77 ข้อ 11)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเรือสะพานเก่า หมู่ที 2 (ต่อเนือง) จํานวน 494,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่าเรือสะพานเก่า หมู่ที 2 โดยก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง พืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร  และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตําบลเนินฆ้อ (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน หน้าที 6 ข้อ 10)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเนินฆ้อ  3/7  หมู่ที 3 จํานวน 741,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายเนินฆ้อ 3/7 หมู่ที 3 โดยก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พืนทีจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามแบบ
มาตรฐานของเทศบาลตําบลเนินฆ้อ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน หน้าที 77 ข้อ 10)
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โครงการจัดสร้างป้ายจราจรและวิศวกรรมจราจรในพืนทีเทศบาล จํานวน 312,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดสร้างป้ายจราจร สัญญาณ เครืองหมายจราจร และ
วิศวกรรมการจราจรบริเวณทางแยกถนนสายต่างๆในตําบล หรือก่อสร้าง
ราวกันตกริมทางโค้ง หรือจุดทีเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยติดตังไฟกระ
พริบและป้าย  บ.1 ไฟกระพริบและป้าย ต. ป้ายเตือน ต.11 ป้ายเตือน ต
.75 ป้ายซอย  ป้ายแผ่นเหล็กซุบสังกะสี โครงเหล็กกล่อง เสาป้ายท่อเหล็ก
อาบสังกะสีและอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามแบบมาตรฐานของทางหลวง
ชนบท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน หน้าที 71 ข้อ 9) 
โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก และฝา ถนนจํารุง-หนองแพงพวย หมู่
ที 5,7

จํานวน 380,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพักและฝา ถนนจํารุง
-หนองแพงพวย หมู่ที 7 ระยะทาง 115 เมตร โดยการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จํานวน 103 ท่อน พร้อม
บ่อพัก คสล. สําเร็จรูปพร้อมฝา ขนาด
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า1.30 เมตร จํานวน 12 จุด และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามแบบ
มาตรฐานของเทศบาลตําบลเนินฆ้อ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน หน้าที 6 ข้อ 12)
โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก และฝา ถนนสายบ้านไร่-แหลมสน 
หมู่ที 4,9

จํานวน 466,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพักและฝา ถนนบ้าน
ไร่-แหลมสน หมู่ที 4, 9 ระยะทาง 210 เมตร โดยการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 189 ท่อน พร้อม
บ่อพัก คสล. สําเร็จรูปพร้อมฝา ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า1.30 เมตร จํานวน 21 จุด และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ ตามแบบ
มาตรฐานของเทศบาลตําบลเนินฆ้อ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐาน หน้าที 5 ข้อ 9)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังทีชํารุดในตําบล จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนลุกรังทีชํารุด
ในพืนทีเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น จัดซือจัดหาหินคลุก
และหรือลูกรัง เพือซ่อมแซมถนนลูกรังทีชํารุด และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ของ ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน หน้าที 75 ข้อ 1)

งบรายจ่ายอืน รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการศึกษาออกแบบระบบชลประทานการบริหารจัดการนําเพือการ
เกษตร ประมง และอุปโภคบริโภค

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าศึกษาออกแบบระบบชลประทานเพือเชือมต่อการส่งนําด้วย
โรงสูบระบบท่อ การส่งนําด้วยระบบคลองเปิด และการสร้าง
ฝาย สระ แหล่งกักเก็บนําและส่งนําเพือใช้ในภาคการเกษตร การ
ประปา การอุปโภคบริโภค ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาของพืนทีตําบลเนินฆ้อ (เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์
ที 6 การพัฒนาการเมืองการบริการและการบริหารองค์กรตามหลักธรรมา
ภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที 10 ข้อ 1)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,514,800 บาท
งบบุคลากร รวม 444,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 444,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 392,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน จํานวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างดังนี
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ตําแหน่งพนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า)จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว
.) สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าจ้างเหมาบริการตังไว้ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาบริการเปลียนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามกีฬา 
-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา
-ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะในพืนที
เทศบาล เช่น ค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับซ่อมแซม เปลียนวัสดุ
ไฟฟ้าสาธารณะ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองโทรทัศน์ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือ
ก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน หน้าที 69 ข้อ 3)
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งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแกลง จํานวน 700,000 บาท
เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแกลง เป็นค่าขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ และติดตังหม้อแปลง เช่น ปักเสา คอร. พาดสา
ยอลูมิเนียมเปลือยและพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ประกอบกายยึดโยง
แรงตํา ติดตังล่อฟ้าแรงตํา รือถอนหม้อแปลง เปลียนหม้อแปลงภาย
นอก และอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้อง ตามแบบสํารวจจัดทําแผนผังและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจําหน่ายของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอแกลง ตามโครงการต่าง ๆ ดังนี
1.โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าพร้อมสายพาดดับและโคมไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายหนองแพงพวย-จํารุง หมู่ที 5-7 (เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน หน้าที 70 ข้อ 8)
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําและย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมสายพาดดับติด
ตังโคมไฟรายทางซอยชาวสวน 7 หมู่ 7 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน หน้าที 71
 ข้อ 12)
3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา พร้อมสายพาดดับและโคมไฟฟ้า
สาธารณะสายซอย 4 เชือมซอย 2 หมู่ที 7 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน หน้าที 71
 ข้อ 13)
4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา พร้อมติดตังโคมไฟสาธารณะ บริเวณ
สายซอยส่องแสง 2 หมู่ 4 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน หน้าที 73 ข้อ 23)

งานสวนสาธารณะ รวม 166,400 บาท
งบบุคลากร รวม 141,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 141,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 117,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 12 เดือน ตําแหน่งคนสวน จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว
.) สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธ์พืช ปุ๋ย จอบ จานพรวน สปริงเกลอร์ (Sprinkler)ฯลฯ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,187,500 บาท
งบบุคลากร รวม 347,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 347,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน ดังนี 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับเครืองจักรกลขนาด
เบา (รถบรรทุกขยะ) จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว
.) สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปดังนี ตําแหน่ง
พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จํานวน 1 อัตรา และ
พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 840,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 695,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 615,500 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา
- ค่าเช่าสถานทีทิงขยะมูลฝอย
- ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าเป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด เช่น ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง ผงซักฟอก ถุง
ดํา ถังขยะ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถบรรทุกขยะของ
เทศบาล เช่น นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน แก๊ส
หุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง รองเท้า ถุงมือผ้า ถุง
มือยาง ผ้าปิดจมูก รองเท้าบู้ท และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,790,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 890,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 890,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ 3 R รักษ์บ้าน ชุมชน องค์กร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดทํากิจกรรมให้
เด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ  ทีร่วมโครงการฯ คัดแยกสิง
ของทีเหลือใช้ ตามหลัก Reduce, Reuse, Recycle และเก็บขยะใน
ครัวเรือนและชุมชนนํามาแลกแต้มเพือเปลียนเป็นสิงของและวัสดุกีฬาที
ต้องการ หรือสะสมแต้มเพือมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนใน
พืนทีเทศบาล และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม หน้าที 68 ข้อ 2)
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเทศบาลตําบลเนินฆ้อ ประจําปี 2562 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพือต้านภัยยาเสพ
ติด นันทนาการเพือสร้างความรู้รักสามัคคีและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชนในตําบล เช่น ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล ฟุต
ซอล เป็นค่าจัดสถานที ค่าป้าย ค่าตอบแทนกรรมการกีฬาประเภทต่าง ๆ
 ค่านําแข็ง นําดืม ค่าเครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 การ
พัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน  หน้าที  90 ข้อ 1) 
โครงการจัดประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สร้างความรู้
ความเข้าใจการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับ
สนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน สนับสนุนการขับเคลือนแผน
ชุมชนแบบบูรณการ เพือการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนแม่บท
ชุมชนหมู่ที 1-9 รวมทังการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชน
ตังแต่ระดับหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน เพือนําข้อมูลมาจัดทําทํา
แผนพัฒนาของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น การจัดประชุม
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้ร่วมประชุม การจัดอบรม เวทีประชาคม
ของกลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรในตําบลและกิจกรรมต่างในการจัดทําแผน
พัฒนา เช่น ถ่ายเอกสาร, ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย,และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในจัดทําแผนท้องถิน และจัดเวทีประชาคมเพือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินแผน
พัฒนาท้องถิน เช่น ถ่ายเอกสาร, ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้าย,และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในจัดทําแผนชุมชน (เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการเมืองการ
บริการและการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หน้าที 93 ข้อ 1)
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โครงการชุมชนรณรงค์ลดขยะต้นทาง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการขยะต้นทางในครัว
เรือน จํานวน 9 หมู่บ้าน จํานวนไม่น้อย 100 ครัวเรือนเพือเป็นต้น
แบบ เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ค่าจัดสถานที ค่าสถานที ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 สถานทีดําเนินงานเทศบาลตําบลเนินฆ้อ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม หน้าที 68 ข้อ 3)
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  การปกครอง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพือเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ของศูนย์พระมหาชนก

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริม
สร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชน ของศูนย์พระมหา
ชนก เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ที 9  และเพลงพระราชนิพนธ์ ค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าสือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการเมือง
การบริการและการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หน้าที 93 ข้อ 3)
โครงการวัยใสรักสะอาด จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มหมู่บ้านจํานวน 9 หมู่
บ้านในการรักษาความสะอาดในทีหรือทางสาธารณะ เช่น ค่าอาหารกลาง
วัน และเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และค่าใช้จ่ายในการ
จัดทํากิจกรรมประกวดวัยใสรักสะอาด สถานทีดําเนินการถนนสาธารณะ
ในหมู่บ้านทีพิจารณาดําเนินการทัง 9 หมู่บ้าน เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม ค่านํามัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เพือมอบรางวัลให้กับหมู่
บ้านทีชนะการประกวดนําไปพัฒนาหมู่บ้านตามแผนแม่บทชุมชน และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม หน้าที 67 ข้อ 1)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตําบลเนินฆ้อ

จํานวน 100,000 บาท

เพือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พระมหาชนก เพือจ่ายในการส่ง
เสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตําบล
เนินฆ้อ ในการสํารวจเก็บรวบรวมฐานทรัพยากรท้องถิน กําหนดเขตปก
ปัก ขยายพันธ์กล้าไม้ และสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ฟืนฟู จัดทําศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรท้องถิน เช่นค่าจัดสถานที ตกแต่งสถานที ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่อง
เทียวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที 7 ข้อ 1)
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งบลงทุน รวม 900,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 900,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการพัฒนาหมู่บ้านทีได้รับรางวัลจากการประเมินโครงการวัยใสรัก
สะอาด

จํานวน 900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรางวัลสําหรับพัฒนาหมู่บ้านทีชนะการประเมินโครงการวัยใส
รักสะอาด เพือนําไปพัฒนาหมู่บ้านตามแผนแม่บทชุมชน ทัง 9 หมู่
บ้าน เช่น ปรับภูมิทัศน์สองข้างถนน ก่อสร้างถนน ก่อสร้างรางระบายหรือ
วางท่อระบายนํา ตามงบประมาณรางวัลทีได้รับจากการประเมินโครงการ
วัยใสรักสะอาด และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ จะดําเนินการได้ก็ต่อ
เมือทัง 9 หมู่บ้านทราบผลการประเมินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามแบบ
มาตรฐานของเทศบาลตําบลเนินฆ้อ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน หน้าที 79 ข้อ 1)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 279,960 บาท
งบบุคลากร รวม 174,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 174,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 174,960 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลตาม
ระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาสานสัมพันธ์ของเทศบาล และการส่ง
นักกีฬา พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเข้าแข่งขันกีฬาเชือมความ
สามัคคีในระดับตําบล อําเภอ จังหวัดและทีองค์กรต่าง ๆ จัดขึน เช่น ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิน กีฬา และสวัสดิการ
สังคม หน้าที 88 ข้อ 2)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับตําบล อําเภอ และระดับ
จังหวัด

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับ
ตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด ฯลฯ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม และ
อืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญา
ท้องถิน กีฬา และสวัสดิการสังคม หน้าที 87 ข้อ 1)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 610,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง จํานวน 250,000 บาท
เพือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พระมหาชนก ในการจัดกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลเนินฆ้อ เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลือนให้คุณธรรมจริยธรรมนํา
สถาบันครอบครัวไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยังยืน และปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนมีจิตใจดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครืองดืม ค่าสถานที ค่าเช่ารถ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิน กีฬา และสวัสดิการ
สังคม หน้าที 88 ข้อ 5)
โครงการเด็กดีเนินฆ้อ จํานวน 150,000 บาท
เพือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พระมหาชนก ค่า
นิยม 12 ประการ ในการจัดกิจกรรมอบรมเด็ก เยาวชน เพือเป็นการส่ง
เสริม สนับสนุน และเพิมประสบการณ์การเรียนรู้ประชาธิปไตยการใช้
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เท่าทันโลกา
ภิวัตน์  จํานวน 50 คน เป็นค่าจัดสถานที ค่าสถานที ค่าเช่ารถ ค่า
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญา
ท้องถิน กีฬา และสวัสดิการสังคม หน้าที 88 ข้อ 6)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา จํานวน 50,000 บาท
เพือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พระมหาชนก เพือจ่ายในการส่ง
เสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันมาฆบูชาทีมณฑปเนินฆ้ หมู่ที 3 เป็นค่าจัด
สถานที ตกแต่งสถานที ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารเครือง
ดืม ค่าปัจจัยไทยธรรม ดอกไม้ธูปเทียนถวายพระ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญา
ท้องถิน กีฬา และสวัสดิการสังคม หน้าที 88 ข้อ 4)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนืองในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ 2 เมษายน และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

จํานวน 15,000 บาท

เพือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พระมหาชนก เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกีจรติ
สมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนืองในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ 2 เมษายน และกิจกรรมศิลปวัฒนาธรรม เป็นค่าจัดสถาน
ที ตกแต่งสถานที ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารเครือง
ดืม ค่าปัจจัยไทยธรรม ดอกไม้ธูปเทียนถวายพระ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม
ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้อง
ถิน กีฬา และสวัสดิการสังคม หน้าที 8ข้อ 1)
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โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ของแต่ละ
หมู่บ้านทัง 9 หมู่ เป็นค่าจัดสถานที ตกแต่งสถานที ค่าดอกไม้ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิน กีฬา และสวัสดิการ
สังคม หน้าที 88 ข้อ 3)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ และของดีจังหวัดระยอง จํานวน 8,000 บาท
เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแกลง โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้
และของดีจังหวัดระยอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจําปี 2562 ตาม
หนังสืออําเภอแกลงที รย 0218/ว 1951 ลงวัน
ที 17 พฤษภาคม 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการเมืองการบริการและการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง หน้าที 95 ข้อ 4)
โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ และของดีอําเภอแกลง จํานวน 60,000 บาท
เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแกลง โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้
และของดีอําเภอแกลง ประจําปี 2562 ตามหนังสืออําเภอแกลงที รย
 0218/ว 1951 ลงวันที 17 พฤษภาคม 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการเมืองการบริการ
และการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง หน้าที 94 ข้อ 3) 
โครงการจัดงานวันราชพิธีและรัฐพิธีและประเพณีท้องถิน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง

จํานวน 13,000 บาท

เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแกลง โครงการจัดงานวันราชพิธีและ
รัฐพิธีและประเพณีท้องถิน อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง ประจําปี 2562 ตามหนังสืออําเภอแกลงที รย 0218/ว 1951 ลง
วันที 17 พฤษภาคม 2561 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการเมืองการบริการและการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง หน้าที 94 ข้อ 2)
โครงการจัดงานวันสุนทรภู่กวีเอกของชาติ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 5,000 บาท
เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแกลง โครงการจัดงานวันสุนทรภู่กวี
เอกของชาติ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจําปี 2562 ตามหนังสือ
อําเภอแกลงที รย 0218/ว 1951 ลงวันที 17 พฤษภาคม 2561 (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการ
เมืองการบริการและการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หน้าที 95 ข้อ 5)
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัด
ระยอง

จํานวน 14,000 บาท

เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแกลง จังหวัดระยอง และเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประจําปี 2562 ตามหนังสืออําเภอแกลง
ที รย 0218/ว 1951 ลงวันที 17 พฤษภาคม 2561 (เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาการเมืองการ
บริการและการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หน้าที 94 ข้อ 1)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 383,100 บาท
งบบุคลากร รวม 217,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 217,100 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 217,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 12 เดือน ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 166,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ในการส่งเสริมและสนับ
สนุนประชาชนทัง 9 หมู่บ้าน จํานวน 50 คน ให้พึงพาตนเองได้ โดยจัด
อบรมปฏิบัติการต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถใช้
วัสดุทีมีในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยหมัก/นําหมักชีวภาพ นํา
หมักสมุนไพรไล่แมลงและป้องกันกําจัดโรคพืชใช้เองในครัวเรือน เป็นค่า
ใช้จ่ายในการอบรม ตอบแทนวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ค่าจัดสถานที ค่า
สถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ สถานทีดําเนินงานเทศบาลตําบลเนินฆ้อ (เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมการท่องเทียวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที 80 ข้อ 2)
โครงการพัฒนาเพิมศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจําตําบลเนินฆ้อ

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้ อบรมปฏิบัติการต่าง ๆ เพือพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกและเกษตรกร จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน  สัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานให้กับสมาชิกและเกษตรกร เพือเพิมประสิทธิภาพ
และองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกร และ
การบริหารจัดการศูนย์ฯ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าสถาน
ที ค่ารถ และค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ค่าปรับปรุง ค่าเอกสาร ป้ายประชา
สัมพันธ์ของศูนย์ฯ และอืน ๆ ทีเกียวข้องฯลฯ สถานทีดําเนินงานเทศบาล
ตําบลเนินฆ้อ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่อง
เทียวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที 80 ข้อ 1)

ค่าวัสดุ รวม 26,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงานศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเนินฆ้อ
 เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครืองใช้สํานักงาน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธ์พืช ปุ๋ย จอบ จานพรวน สปริงเกลอร์ (Sprinkler)ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทําเอกสาร แผ่นพับ เผยแพร่ความรู้ ฯลฯ ของศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเนินฆ้อ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,132,700 บาท
งบกลาง รวม 9,132,700 บาท
งบกลาง รวม 9,132,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 131,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ
ห้า ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไปทีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 โดยจ่าย
อัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันได จํานวน 12 เดือน โดยผู้สูง
อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้
รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึนไป จะ
ได้รับ 1,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญา
ท้องถิน กีฬา และสวัสดิการสังคม หน้าที 83 ข้อ 1)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,430,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้พิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดง
ความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเเบ้ยความพิการไว้กับ
เทศบาลแล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบียความพิการคนละ 800 บาท
ต่อเดือน (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิน กีฬา และสวัสดิการ
สังคม หน้าที 83 ข้อ 2)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่บากจน หรือ ถูกทอด
ทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ และทีแจ้ง
ความประสงค์ขอรับ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0861.3/ว 1381 ลงวันที 2 กรกฎาคม 2558 โดยผู้ป่วยเอดส์ที
มีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิน กีฬา และสวัสดิการ
สังคม หน้าที 83 ข้อ 3)
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สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้เพือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่า
ไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า และจ่ายเป็น
รายจ่ายในกรณีจําเป็นตามความเหมาะสม หากไม่รีบดําเนินการจะเกิด
ความเสียหายแก่ส่วนราชการหรือประชาชน การอนุมัติให้ใช้เงินสํารองให้
เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 ข้อ 19 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1796 ลงวัน
ที 18 มิถุนายน 2553 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  หน้าที 90 ข้อ 1)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 73,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคํานวณ
จากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมายกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุน
ทุกประเภทแต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณ
รายรับดังกล่าว ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาทตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2538
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเนินฆ้อ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเนินฆ้อ โดยยึดหลัก
ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถินสบทบ 1 ส่วน และ
รัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4295 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2560 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญา
ท้องถิน กีฬา และสวัสดิการสังคม หน้าที 84 ข้อ 4)
เงินสมทบกองทุนบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนทีตําบลเนินฆ้อ

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนทีตําบลเนินฆ้อ โดยคํานวณเงินสมทบอย่าง
น้อย 50% ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1514 ลงวัน
ที 26 กรกําคม 2554 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 492,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปี ตามงบ
ประมาณทัวไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 34 ลง
วันที 19 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 35 ลงวัน
ที 19 กันยายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว
 1264 ลงวันที 30 พฤษภาคา 2557
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ประมาณการรายรับทังสิน 2,520,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,520,000 บาท
ค่าจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา จํานวน 2,274,000 บาท
ประมาณการจากการจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา  โดยประมาณการจากยอก
ผู้ใช้นําประปา 

ค่าจําหน่ายสิงของจากคลังพัสดุ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการจากการจําหน่ายวัสดุจากคลังพัสดุ ได้แก่ การจําหน่ายมาตร
วัดนําและอุปกรณ์ในการติดตังมาตรวัดนํา ให้แก่ผู้ขอใช้นําประปา

ค่าเช่ามาตรวัดนํา จํานวน 145,000 บาท
ประมาณการจากค่าดูแลและบํารุงรักษามาตรวัดนํา โดยประมาณการจาก
จํานวนผู้ใช้นําประปา ปี 2561

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการจากยอดดอกเบียเงินฝากธนาคารของงานกิจการประปา ซึงมี
บัญชีเงินฝากออกทรัพย์กับธนาคาร ธกส. สาขาแกลง

ผลประโยชน์อืน รวม 36,000 บาท
ค่าธรรมเนียม จํานวน 36,000 บาท
ประมาณจากค่าธรรมเนียมติดตังมาตรวัดนําของผู้ขอใช้นํา และค่า
ธรรมเนียมโอนสิทธิ

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการจากค่าคําขอใช้นําประปา ขอยกเลิกการใช้นําประปา ขอถอน
เงินประกันการใช้นํา ค่าคําขอใช้ตรวจสอบมาตรวัดนําประปา ค่าคําขอโอน
เปลียนแปลงชือผู้ใช้นําประปา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  2,520,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 30,000 บาท
งบกลาง รวม 30,000 บาท
สํารองจ่าย จํานวน 30,000 บาท
1.เงินสํารองจ่าย เพือจ่ายในกรณีทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่ายกําหนดให้มีเงิน
สํารองจ่ายเพือกรณีจําเป็นได้ตามความเหมาะสม

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,490,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 690,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือส่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่า
จ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการจําจัดปลวก ค่าจ้างผู้
แสดงแบบ และค่าซ่อมทรัพย์สิน ค่าจ้างอัดรูป ค่าจัดทํา
ป้าย คัทเอ้าท์ วารสารและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาของเทศบาล ติดตังมาตรวัด
นํา ดูแลรักษามาตรวัดนํา พร้อมจดมาตรวัดนํา ซ่อมแซมระบบ
ประปา บํารุงรักษาล้างระบบกรองประปา บันทึกข้อมูลพร้อมรายงานข้อมูล
การใช้นําของระบบประปาและการอืน ๆ ทีเทศบาลกําหนด
-เพือจ่ายเป็นค่าวิเคราะห์ตรวจคุณภาพนํา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดต่างๆ 

ค่าวัสดุ รวม 850,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพไม่คงทนถาวรมีอายุการใช้
งานทียืนนาน  สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น  กระดาษ ปากกา  ดินสอ  ยางลบ ไม้บรรทัด  คลิป กาว กระดาษ
คาร์บอน สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้างพิมพ์  หมึกพิมพ์ แบบ
พิมพ์  ไวท์บอร์ด  เก้าอี  กระดาษไข ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาตต่างๆ สมุด
บัญชี แฟ้มเอกสาร ฯลฯ
-เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเนินฆ้อ

อําเภอ แกลง   จังหวัดระยอง
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือของทีเป็นวัสดุโดยสภาพไม่คงทนถาวร มีอายุ การใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น  โคมไฟ  สายไฟ  หลอดไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ เบรก
เกอร์ สวิตซ์ไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ปลักไฟ  แบตเตอรี ตลับแยกสายไฟ เทป
พันสายไฟ  ถ่านไฟฉาย  ไมโครโฟน  ปลอกไฟฟ้า  รางเดินสาย
ไฟฟ้า ฟิวส์  อุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิล ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุ โดยสภาพไม่คงทนถาวร มีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้อัด หินทราย เหล็ก ท่อประปา เข็มขัดรัด
แยก กาว  เข็มขัดต่อท่อประปา  มาตรวัดนํา เทปพันเกลียว ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพไม่คงทนถาวร มีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น  สารส้ม คลอรีน ฯลฯ เพือใช้ผลิตนําประปา โรงกรองนํา
-เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตัง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 900,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า  ของระบบประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
งานกิจการประปา 
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