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ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลห้วยกะปิ

อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลห้วยกะปิ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลห้วยกะปิ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
ห้วยกะปิอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลห้วยกะปิจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 211,521,735.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 97,486,930.78 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 60,363,359.04 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 7,611,377.84 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 113,905,341.18 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 15,527,183.57 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 3,158,269.48 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 1,437,912.98 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 425,836.25 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 60,353,322.90 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 33,002,816.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 53,987,209.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 12,961,670.70 บาท

งบบุคลากร จํานวน 23,608,600.71 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,772,773.92 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,119,200.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,524,964.18 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 14,949,312.79 17,569,263.00 19,207,980.00

งบบุคลากร 31,015,499.52 37,132,882.00 40,114,170.00

งบดําเนินงาน 21,326,607.27 24,858,455.00 29,964,150.00

งบลงทุน 42,060,170.00 29,180,200.00 22,774,300.00

งบรายจ่ายอืน 30,000.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 6,214,373.89 8,229,200.00 9,209,400.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 115,595,963.47 117,000,000.00 121,300,000.00

รวม 115,595,963.47 117,000,000.00 121,300,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลห้วยกะปิ
อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 23,968,002.14 19,080,000.00 17,074,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,104,025.50 2,707,000.00 2,457,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,011,045.47 1,643,000.00 1,685,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 289,501.01 230,000.00 130,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 29,372,574.12 23,660,000.00 21,346,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 80,253,439.51 66,340,000.00 65,240,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 80,253,439.51 66,340,000.00 65,240,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 32,331,782.00 30,000,000.00 36,414,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 32,331,782.00 30,000,000.00 36,414,000.00

รวม 141,957,795.63 120,000,000.00 123,000,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลห้วยกะปิ

อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลห้วยกะปิ

อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 35,036,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 857,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 16,956,850

แผนงานสาธารณสุข 12,036,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน 19,291,370

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 830,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,490,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15,313,000

แผนงานการเกษตร 180,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 19,207,980

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 121,300,000



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 15,560,200 4,778,400 20,338,600

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,427,000 0 4,427,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,133,200 4,778,400 15,911,600

งบดําเนินงาน 7,007,000 1,384,000 8,391,000

    ค่าตอบแทน 2,802,000 63,000 2,865,000

    ค่าใช้สอย 2,690,000 220,000 2,910,000

    ค่าวัสดุ 1,065,000 286,000 1,351,000

    ค่าสาธารณูปโภค 450,000 815,000 1,265,000

งบลงทุน 5,981,600 29,900 6,011,500

    ค่าครุภัณฑ์ 5,631,600 29,900 5,661,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 350,000 0 350,000

งบรายจ่ายอืน 30,000 0 30,000

    รายจ่ายอืน 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 265,400 0 265,400

    เงินอุดหนุน 265,400 0 265,400

                                             รวม 28,844,200 6,192,300 35,036,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 125,000 125,000

    ค่าใช้สอย 125,000 125,000

งบลงทุน 632,500 632,500

    ค่าครุภัณฑ์ 632,500 632,500

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000

    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

                                             รวม 857,500 857,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลห้วยกะปิ

อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 2,953,200 3,042,100 0 5,995,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,953,200 3,042,100 0 5,995,300

งบดําเนินงาน 924,000 4,549,650 420,000 5,893,650

    ค่าตอบแทน 53,000 54,000 0 107,000

    ค่าใช้สอย 265,000 2,033,250 420,000 2,718,250

    ค่าวัสดุ 205,000 2,462,400 0 2,667,400

    ค่าสาธารณูปโภค 401,000 0 0 401,000

งบลงทุน 223,900 0 0 223,900

    ค่าครุภัณฑ์ 23,900 0 0 23,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000 0 0 200,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,844,000 0 4,844,000

    เงินอุดหนุน 0 4,844,000 0 4,844,000

                                             รวม 4,101,100 12,435,750 420,000 16,956,850

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 7,756,500 7,756,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,756,500 7,756,500

งบดําเนินงาน 4,117,500 4,117,500

    ค่าตอบแทน 685,000 685,000

    ค่าใช้สอย 1,387,500 1,387,500

    ค่าวัสดุ 2,045,000 2,045,000

งบลงทุน 22,800 22,800

    ค่าครุภัณฑ์ 22,800 22,800

งบเงินอุดหนุน 140,000 140,000

    เงินอุดหนุน 140,000 140,000

                                             รวม 12,036,800 12,036,800



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

                                             รวม 100,000 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

เคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 6,023,770 0 6,023,770

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,023,770 0 6,023,770

งบดําเนินงาน 5,467,000 4,730,000 10,197,000

    ค่าตอบแทน 132,000 0 132,000

    ค่าใช้สอย 780,000 4,530,000 5,310,000

    ค่าวัสดุ 4,555,000 200,000 4,755,000

งบลงทุน 70,600 0 70,600

    ค่าครุภัณฑ์ 70,600 0 70,600

งบเงินอุดหนุน 3,000,000 0 3,000,000

    เงินอุดหนุน 3,000,000 0 3,000,000

                                             รวม 14,561,370 4,730,000 19,291,370

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 480,000 480,000

    ค่าใช้สอย 480,000 480,000

งบเงินอุดหนุน 350,000 350,000

    เงินอุดหนุน 350,000 350,000

                                             รวม 830,000 830,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 410,000 70,000 480,000

    ค่าใช้สอย 310,000 70,000 380,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

งบลงทุน 500,000 0 500,000

    ค่าครุภัณฑ์ 500,000 0 500,000

งบเงินอุดหนุน 80,000 430,000 510,000

    เงินอุดหนุน 80,000 430,000 510,000

                                             รวม 990,000 500,000 1,490,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 15,313,000 15,313,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 15,313,000 15,313,000

                                             รวม 15,313,000 15,313,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 120,000 60,000 180,000

    ค่าใช้สอย 120,000 60,000 180,000

                                             รวม 120,000 60,000 180,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 19,207,980 19,207,980

    งบกลาง 19,207,980 19,207,980

                                             รวม 19,207,980 19,207,980
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลห้วยกะปิ
อําเภอ เมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 18,558,471.25 19,366,730.05 19,399,365.54 15,000,000.00 -6.67 % 14,000,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 89,213.88 104,478.78 117,671.13 80,000.00 -7.50 % 74,000.00

     ภาษีป้าย 4,278,837.60 4,496,793.31 3,913,498.34 4,000,000.00 -25.00 % 3,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 22,926,522.73 23,968,002.14 23,430,535.01 19,080,000.00 17,074,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 6,537.80 7,954.00 8,429.30 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 46,989.50 68,267.50 61,358.50 54,000.00 0.00 % 54,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 2,161,340.00 2,331,750.00 2,029,930.00 2,000,000.00 -10.00 % 1,800,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 34,450.00 36,300.00 35,800.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 5,380.00 110.00 170.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 15,140.00 9,340.00 8,090.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,790.00 2,280.00 2,540.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 48,700.00 50,530.00 62,000.00 45,000.00 0.00 % 45,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 36,500.00 0.00 0.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -80.00 % 5,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 620,379.00 5,289.00 606,168.68 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 496,100.00 565,100.00 493,800.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

23,450.00 17,000.00 20,000.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 2,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 2,190.00 2,030.00 1,470.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 770.00 475.00 630.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 5,000.00 4,600.00 3,400.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,507,716.30 3,104,025.50 3,336,806.48 2,707,000.00 2,457,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 3,360.00 17,640.00 0.00 3,000.00 466.67 % 17,000.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 52,500.00 75,000.00 72,500.00 40,000.00 70.00 % 68,000.00

     ดอกเบีย 1,876,320.36 1,918,405.47 1,659,404.86 1,600,000.00 0.00 % 1,600,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,932,180.36 2,011,045.47 1,731,904.86 1,643,000.00 1,685,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 189,700.00 285,500.00 67,500.00 200,000.00 -50.00 % 100,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 39,620.00 4,001.01 425,936.25 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 229,320.00 289,501.01 493,436.25 230,000.00 130,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 1,258,653.58 4,076,934.15 2,215,450.93 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,393,615.83 9,113,805.72 8,701,328.54 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 17,463,024.74 19,319,538.68 17,956,830.77 17,500,000.00 0.00 % 17,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,859,600.13 2,644,157.71 2,558,728.31 2,600,000.00 0.00 % 2,600,000.00

     ภาษีสุรา 2,763,017.70 2,898,282.68 0.00 2,600,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 5,943,273.85 6,984,520.22 9,492,089.32 5,500,000.00 27.27 % 7,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 7,043,236.23 7,361,803.35 6,607,110.80 7,500,000.00 0.00 % 7,500,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 91,928.94 89,643.00 89,239.91 140,000.00 0.00 % 140,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 20,493,513.00 27,764,754.00 23,476,029.00 20,000,000.00 0.00 % 20,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 66,309,864.00 80,253,439.51 71,096,807.58 66,340,000.00 65,240,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 18,142,133.00 32,331,782.00 33,002,816.00 30,000,000.00 21.38 % 36,414,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 18,142,133.00 32,331,782.00 33,002,816.00 30,000,000.00 36,414,000.00

รวมทุกหมวด 113,047,736.39 141,957,795.63 133,092,306.18 120,000,000.00 123,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลห้วยกะปิ

อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 123,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 17,074,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 14,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา 1,000,000 บาท เป็นการประมาณการ
ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีล่วงมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 74,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา 6,000 บาท เป็นการประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีล่วงมา
ภาษีป้าย จํานวน 3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา 1,000,000 บาท เป็นการประมาณการ
ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีล่วงมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,457,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 54,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,800,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา 200,000 บาท เป็นการประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีล่วงมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 45,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา 30,000 บาท เป็นการประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีล่วงมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา 20,000 บาท เป็นการประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีล่วงมา
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 450,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,685,000 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 17,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา 14,000 บาท เป็นการประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีล่วงมา
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 68,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา 28,000 บาท เป็นการประมาณการไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีล่วงมา
ดอกเบีย จํานวน 1,600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 130,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา 100,000 บาท 
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 65,240,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 2,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 17,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 2,600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา 1,500,000 บาท เป็นการประมาณการ
ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีล่วงมา
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 7,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 140,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 20,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 36,414,000 บาท

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 36,414,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา 6,414,000 บาท เป็นการประมาณการ
ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณทีล่วงมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000 756,000 630,000 756,000 49.91 % 1,133,300

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 240,000 240,000 200,000 240,000 12.5 % 270,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 240,000 200,000 240,000 12.5 % 270,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 90,000 90,000 75,000 216,000 50 % 324,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,620,000 1,620,000 1,350,000 1,620,000 49.98 % 2,429,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,946,000 2,946,000 2,455,000 3,072,000 4,427,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,261,053.46 3,311,400 2,739,300 5,127,000 17.22 % 6,010,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 147,000 151,200 70,000 151,200 0 % 151,200

เงินประจําตําแหน่ง 216,000 229,200 135,000 289,200 0.28 % 290,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 782,200 619,980 542,920 662,720 -0.56 % 659,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,451,741.21 3,707,788.9 2,826,174.67 3,939,000 -6.12 % 3,698,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 363,238.75 370,756.32 247,395.76 374,100 -13.12 % 325,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,221,233.42 8,390,325.22 6,560,790.43 10,543,220 11,133,200

รวมงบบุคลากร 11,167,233.42 11,336,325.22 9,015,790.43 13,615,220 15,560,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลห้วยกะปิ
อําเภอเมืองชลบุรี    จังหวัดชลบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,116,800 2,300,000 124,600 2,500,000 0 % 2,500,000

ค่าเบียประชุม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 55,020 47,040 31,920 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 166,185 162,000 148,500 186,000 -12.9 % 162,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 63,225 75,790 35,995 80,000 0 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 2,401,230 2,584,830 341,015 2,826,000 2,802,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 538,861.2 587,051.1 212,801.77 270,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 12,575 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 944,680 867,940 250,279 390,000 2.56 % 400,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 4,500 3,500 1,500 5,000 0 % 5,000

โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การ
บรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ
อืนๆ

0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการจัดทําป้ายบอกทาง เส้นทางท่อง
เทียวภายในจังหวัดชลบุรี 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดทํารายงานประจําปี 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดทําวารสารเทศบาล 0 0 97,500 200,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ 568,262.4 92,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 0 0 24,840 600,000 0 % 600,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 0 47,000 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ 48,995 0 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติสามเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 0 0 7,200 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม
แก่ ผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงานของ
เทศบาลตําบลห้วยกะปิ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวภายใน
ตําบล 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสนับสนุนหน่วยบําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข  สร้างรอยยิมให้ประชาชน 
จังหวัดชลบุรี ประจําปี 2559 เทศบาล
ตําบลห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

126,474.6 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ทีปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตําบลห้ย
กะปิ

0 457,711.5 0 0 0 % 0

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างของเทศบาล 

0 0 436,680.8 500,000 -100 % 0

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ผู้นําท้องที ผู้นําท้องถิน พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตําบลห้วยกะปิ

0 0 0 0 100 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พรบ
.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการ
เลือกตัง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 303,927.15 344,847 140,899.5 500,000 0 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 2,535,700.35 2,400,049.6 1,184,276.07 2,775,000 2,690,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 194,987.8 118,342 61,688.15 200,000 0 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,165.15 78,451.24 38,774.86 80,000 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 78,522 63,780 79,400 80,000 0 % 80,000

วัสดุก่อสร้าง 57,538 32,353 42,860 60,000 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 130,000 33,500 94,860 130,000 -23.08 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 191,140 138,270.3 179,602.4 250,000 0 % 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 59,990 0 0 60,000 0 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 30,000 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 133,000 197,360 142,240 200,000 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 854,342.95 692,056.54 639,425.41 1,095,000 1,065,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 296,803.09 316,209.05 314,671.82 400,000 0 % 400,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 18,837.64 15,433.68 41,777.62 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 315,640.73 331,642.73 356,449.44 450,000 450,000

รวมงบดําเนินงาน 6,106,914.03 6,008,578.87 2,521,165.92 7,146,000 7,007,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสําหรับบริการประชาชน 0 0 12,000 12,000 -100 % 0

จัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานเจ้าหน้าที 
จํานวน 3 ตัว 0 0 10,500 10,500 0 % 10,500

จัดซือเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จํานวน ๑ เครืองๆ ละ 
๑๘,๐๐๐.-บาท      

0 18,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศสําหรับห้อง
สํานักปลัด 0 0 40,200 40,200 -100 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบาน
เลือน 0 0 5,800 5,800 -100 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือนทึบ 0 0 5,800 5,800 -100 % 0

จัดซือตู้ไม้ 3 ช่อง จํานวน 2 ตู้ 0 0 0 0 100 % 1,200

จัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์โฤเมก้าขาว 
จํานวน 40 ตัว 0 100,000 0 0 0 % 0

จัดซือโทรศัพท์สํานักงานแบบตังโต๊ะ 
จํานวน 3 เครือง 0 5,700 0 0 0 % 0

จัดซือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว 
จํานวน 20 เครือง 0 70,000 0 0 0 % 0

จัดซือพัดลมไอนํา จํานวน 5 เครือง 142,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเลือยโซ่ยนต์ 0 12,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือชุดเครืองเสียงห้องประชุม 0 0 0 0 100 % 300,000

จัดซือชุดลูกข่ายเครืองรับวิทยุระบบ
กระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF – 
FM  987,300 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซือชุดลูกข่ายเครืองรับวิทยุระบบ
กระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-
FM

0 876,800 0 880,000 0 % 880,000

จัดซือไมค์ลอยแบบถือ จํานวน 2 ตัว 0 14,800 0 0 0 % 0

จัดซือไมโครโฟนพร้อมสาย จํานวน 2 
ตัว 0 5,900 0 0 0 % 0

ติดตังกล้องวงจรปิดภายในตําบลห้วย
กะปิ 4,100,000 4,382,000 0 4,400,000 0 % 4,400,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือปัมแช่ไดร์โว่ ขนาด 2 นิว 0 4,400 0 0 0 % 0

จัดซือปัมไดร์ไว่ ขนาด 1.5 นิว 0 3,900 0 0 0 % 0

จัดซือปัมนํา ขนาด 4,000 วัตต์  จํานวน 
1 เครือง 0 13,500 0 0 0 % 0

ปัมนํา ขนาด 400 วัตต์ 13,910 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือสายส่งนําดับเพลิงชนิดยาง
สังเคราะห์ 89,750 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 48,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครือง 0 0 0 0 100 % 32,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 3 เครือง 0 48,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network จํานวน ๑ 
เครือง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐.-บาท              

0 12,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 0 4,300 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์มิลติฟังชัน แบบฉีด
หมึก จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 7,900

จัดซือระบบคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ทะเบียน ฯ 338,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 1,643,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,362,460 5,571,300 74,300 5,354,300 5,631,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ 16,453 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ภายใน
เทศบาลตําบลห้วยกะปิ ม.4 ต.ห้วยกะปิ 0 0 0 1,163,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบริเวณ
ศาลาประชาคมตําบลห้วยกะปิ ม.4 ต
.ห้วยกะปิ

0 0 0 680,000 -100 % 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 38,000 90,000 0 100,000 200 % 300,000

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลห้วยกะปิ 0 0 0 3,500,000 -100 % 0

ปรับปรุงรัวและประตูศาลาประชาคม
ตําบลห้วยกะปิ 0 593,100 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 54,453 683,100 0 5,443,000 350,000

รวมงบลงทุน 7,416,913 6,254,400 74,300 10,797,300 5,981,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 30,000 30,000 0 30,000 -100 % 0

ค่าจ้างทีปรึกษาในการประเมินความพึง
พอใจของประชาชน 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมรายจ่ายอืน 30,000 30,000 0 30,000 30,000

รวมงบรายจ่ายอืน 30,000 30,000 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 149,755 151,200 151,200 151,200 -100 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือสนับ
สนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี 
ประจําปีงบประมาณ 2562

0 0 0 0 100 % 75,000

โครงการสนับสนุนการบูรณาการงาน
ทะเบียนอําเภอเมืองชลบุรี ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

0 0 0 0 100 % 40,400

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 30,000 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมพูนความรู้
ของกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลห้วยกะปิ 0 0 0 0 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 179,755 151,200 151,200 301,200 265,400

รวมงบเงินอุดหนุน 179,755 151,200 151,200 301,200 265,400

รวมงานบริหารทัวไป 24,900,815.45 23,780,504.09 11,762,456.35 31,889,720 28,844,200

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,237,164.43 2,141,433.41 1,839,180 2,555,000 13.5 % 2,900,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 56,000 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 107,700 121,200 101,000 121,200 0 % 121,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 426,580 436,440 381,380 467,000 4.93 % 490,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 976,470 1,031,040 894,600 1,085,000 3.96 % 1,128,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 69,000 72,000 55,800 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,884,114.43 3,869,313.41 3,327,960 4,367,400 4,778,400

รวมงบบุคลากร 3,884,114.43 3,869,313.41 3,327,960 4,367,400 4,778,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 54,600 50,750 0 54,500 -81.65 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 32,180 63,480 27,000 36,000 -91.67 % 3,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 27,000 21,700 60,000 -50 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,410 19,530 27,000 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 162,190 160,760 75,700 180,500 63,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 24,538.63 23,815.44 15,040.56 40,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 18,500 50,992 99,420 110,000 -72.73 % 30,000

โครงการจัดทําคู่มือการติดต่อชําระภาษี 0 0 0 17,200 -100 % 0

โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์เกียว
กับการจัดเก็บภาษี 19,600 11,600 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์เกียว
กับการจัดเก็บภาษีและงานทีเกียวข้อง 0 0 3,600 7,000 185.71 % 20,000

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการออกหน่วยเคลือนทีรับชําระ
ภาษี 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 41,563.64 29,204.67 19,187.85 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 104,202.27 115,612.11 137,248.41 264,200 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 145,354 164,012.5 70,748.1 150,000 -43.33 % 85,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,250 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,780 18,980 12,770 25,000 0 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,800 3,500 22,000 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 47,630.3 44,717.8 45,296.72 70,000 -14.29 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 92,430 160,439 129,790 130,000 -36.15 % 83,000

วัสดุอืน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 324,994.3 391,649.3 282,854.82 418,000 286,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 532,442.8 589,830.28 474,065.34 600,000 0 % 600,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 45,121.03 37,684.77 33,111.15 50,000 0 % 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 13,434.39 12,281.96 9,199.86 25,000 0 % 25,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 42,195 37,382 29,593 70,000 0 % 70,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 41,074.6 64,331.05 64,614.6 75,000 -6.67 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 674,267.82 741,510.06 610,583.95 820,000 815,000

รวมงบดําเนินงาน 1,265,654.39 1,409,531.47 1,106,387.18 1,682,700 1,384,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 
เครือง

44,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีโครงเหล็ก  จํานวน 10 ตัว 0 0 0 0 100 % 8,000

จัดซือเก้าอีล้อเลือน มีพนักพิง ขาชุปโค
รเมียม จํานวน 5 ตัว 0 17,500 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีสําหรับผู้บริหาร  จํานวน 1 
ตัว 0 0 4,500 4,500 -100 % 0

จัดซือเก้าอีเหล็กล้อเลือน มีพนักพิงและที
วางแขน จํานวน 1 ตัว 0 3,000 0 0 0 % 0

จัดซือตู้ไม้ 3 ช่อง 0 0 15,000 15,000 -100 % 0

จัดซือตู้ไม้ 3 ช่อง จํานวน 15 ตู้ 0 0 0 0 100 % 9,000

จัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 3 ตู้ 0 0 23,700 23,700 -100 % 0

จัดซือพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิว 
 จํานวน 3 ตัว 0 0 5,400 5,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  
จํานวน 1 คัน 0 0 39,400 40,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง 17,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํา
นักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 0 0 16,000 16,000 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครือง 0 16,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล แบบที 1 จํานวน 2 เครือง 46,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 7,700 7,700 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง 4,300 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) สําหรับกระดาษ 
ขนาด A3

0 0 0 20,500 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 
จํานวน 1 เครือง

0 0 0 0 100 % 7,900

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 0 4,300 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) จํานวน 1 เครือง 4,300 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer) 0 0 8,600 8,600 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จํานวน 2 เครือง 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 115,600 40,800 120,300 142,200 29,900

รวมงบลงทุน 115,600 40,800 120,300 142,200 29,900

รวมงานบริหารงานคลัง 5,265,368.82 5,319,644.88 4,554,647.18 6,192,300 6,192,300

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 30,166,184.27 29,100,148.97 16,317,103.53 38,082,020 35,036,500
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การ
บรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ
อืนๆ

0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการตังจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลสําคัญ 84,000 85,400 0 0 100 % 100,000

โครงการตังจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลสําคัญ 0 0 85,400 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตําบลห้วย
กะปิ 0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 84,000 85,400 85,400 300,000 125,000

รวมงบดําเนินงาน 84,000 85,400 85,400 300,000 125,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเตียงนอนเตรียมพร้อมการปฏิบัติ
หน้าที จํานวน 1 เตียง 0 0 0 0 100 % 2,500

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือเครืองสูบนําดับเพลิงชนิดหาบหาม 
จํานวน 2 เครือง 0 0 0 0 100 % 600,000

จัดซือสายส่งนําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิว 
จํานวน 2 เส้น 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 632,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 632,500
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 140,000 100,000 100,000 100,000 -100 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือเพิม
ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 140,000 100,000 100,000 100,000 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 100,000 100,000 100,000 100,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 224,000 185,400 185,400 400,000 857,500

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 224,000 185,400 185,400 400,000 857,500

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 281,780 291,000 349,020 758,400 -2.87 % 736,600

เงินประจําตําแหน่ง 13,500 18,000 15,000 60,000 0 % 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 330,230 345,900 305,680 371,500 5.84 % 393,200

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 8,610 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 938,950.94 998,092.23 979,293.67 1,631,212 2.01 % 1,664,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 102,451.64 93,630 76,071.08 105,900 -6.14 % 99,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,675,522.58 1,746,622.23 1,725,064.75 2,927,012 2,953,200

รวมงบบุคลากร 1,675,522.58 1,746,622.23 1,725,064.75 2,927,012 2,953,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,000 0 % 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 38,000 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000 0 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 48,000 36,000 38,000 43,000 53,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 92,938.21 66,290.21 105,104.26 135,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 135,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 72,115 45,000 70,600 85,000 -41.18 % 50,000

โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการ
ศึกษา 40,000 0 38,910 40,000 0 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,385 12,167 4,845 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 221,438.21 123,457.21 219,459.26 300,000 265,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,350 37,596 21,046 35,000 0 % 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,746.37 2,928 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,684 13,899.3 9,840 10,000 50 % 15,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 4,000 150 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,500 11,200 3,531 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 23,908.2 26,371.5 25,722.72 70,000 0 % 70,000

วัสดุการเกษตร 0 3,655 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,987.3 34,530 38,950 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 87,429.5 130,998.17 102,017.72 194,000 205,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 38,154.47 89,200.64 181,808.24 256,000 0 % 256,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 26,822.97 25,647.9 34,757.25 100,000 0 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,461 2,580.84 2,247 15,000 0 % 15,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 14,519.9 15,151.2 13,257.3 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 81,958.34 132,580.58 232,069.79 401,000 401,000

รวมงบดําเนินงาน 438,826.05 423,035.96 591,546.77 938,000 924,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้ล๊อคเกอร์ ขนาด 6 ช่อง 0 0 19,500 19,500 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 0 0 11,000 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 เครือง 5,900 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 16,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครือง 0 32,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์มัลติฟังชัน แบบฉีด
หมึก จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 7,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,900 32,000 30,500 30,500 23,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อม
หลังคาป้องกันฝนและแสงแดดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ม.4 ต
.ห้วยกะปิ

0 173,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําและ
รางระบายนํารูปตัวยูภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านชากพุดซา  ม.4 ต.ห้วยกะปิ 0 238,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับเปลียนประตูรัวทางเข้า
และเหล็กดัดรัวพร้อมป้ายชือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านชากพุดซา ม.4 ต.ห้วยกะปิ

0 473,000 0 0 0 % 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 0 150,000 0 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน
และสิงก่อสร้าง 0 38,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์
สุขภาพตําบลห้วยกะปิ 0 499,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,421,000 0 150,000 200,000

รวมงบลงทุน 5,900 1,453,000 30,500 180,500 223,900

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 2,120,248.63 3,622,658.19 2,347,111.52 4,045,512 4,101,100

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,835,232.72 1,618,280 1,970,800 5.91 % 2,087,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 197,160 762,055.04 670,000 815,900 4.46 % 852,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 109,051.96 85,350 115,000 -10.87 % 102,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 221,160 2,706,339.72 2,373,630 2,901,700 3,042,100

รวมงบบุคลากร 221,160 2,706,339.72 2,373,630 2,901,700 3,042,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,470 4,555 6,550 54,000 0 % 54,000

รวมค่าตอบแทน 14,470 4,555 6,550 54,000 54,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็ก ศพด. 26,000 0 0 0 0 % 0

โครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสานฝัน
เด็กน้อย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการแข่งขันกีฬาสีเชือมความ
สามัคคีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดทําป้ายนิเทศเพือการเรียนรู้ 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 27,250 30,000 0 0 0 % 0

โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0 0 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ 0 0 31,000 40,000 0 % 40,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรม
พัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในภายนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระเบียบวินัย 
และกฎจราจร 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้อง
ถิน

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้อง
ถิน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 1,401,520 1,780,560 1,640,300 1,713,400 9.04 % 1,868,250

รวมค่าใช้สอย 1,454,770 1,810,560 1,671,300 1,833,400 2,033,250

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,456,073.32 2,467,399.9 602,352.06 2,514,055 -2.05 % 2,462,400

รวมค่าวัสดุ 2,456,073.32 2,467,399.9 602,352.06 2,514,055 2,462,400

รวมงบดําเนินงาน 3,925,313.32 4,282,514.9 2,280,202.06 4,401,455 4,549,650

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือชุดม้าหินอ่อนสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 4 ชุด 18,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือจอภาพแบน LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว 0 0 3,000 3,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,000 0 3,000 3,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมบันไดหนีไฟศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านชากพุด 95,000 0 0 0 0 % 0

โครงการเปลียนหน้าต่างอาคารชันเรียน
ชันล่างให้เป็นกระจกเลือน 94,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ม.4 ต
.ห้วยกะปิ

0 273,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา 0 0 0 99,900 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 239,000 273,000 0 99,900 0

รวมงบลงทุน 257,000 273,000 3,000 102,900 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,913,000 4,897,000 4,801,980 4,828,000 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล - 
ประถมศึกษาปีที 6 0 0 0 0 100 % 4,240,000

สนับสนุนโรงเรียนบ้านชากพุดซา 0 0 0 0 100 % 432,000

สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 0 0 0 0 100 % 172,000

รวมเงินอุดหนุน 4,913,000 4,897,000 4,801,980 4,828,000 4,844,000

รวมงบเงินอุดหนุน 4,913,000 4,897,000 4,801,980 4,828,000 4,844,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,316,473.32 12,158,854.62 9,458,812.06 12,234,055 12,435,750

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 292,071 0 0 0 100 % 300,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 217,184 300,000 -100 % 0

โครงการจัดซือหนังสือห้องสมุด
ประชาชน 70,000 45,005.4 69,999.95 70,000 0 % 70,000

โครงการจัดหาสือและวัสดุการศึกษา
ห้องสมุดประชาชน 0 50,000 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 362,071 95,005.4 287,183.95 420,000 420,000

รวมงบดําเนินงาน 362,071 95,005.4 287,183.95 420,000 420,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 362,071 95,005.4 287,183.95 420,000 420,000

รวมแผนงานการศึกษา 11,798,792.95 15,876,518.21 12,093,107.53 16,699,567 16,956,850
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,988,560 2,059,140 1,973,540.36 2,782,000 0.77 % 2,803,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 121,200 121,200 69,000 84,200 8.31 % 91,200

เงินประจําตําแหน่ง 94,200 103,200 121,000 145,200 0 % 145,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 207,740 212,700 187,280 227,500 6.81 % 243,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,459,103.04 3,561,171.58 3,044,564.47 4,075,000 -0.89 % 4,038,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 429,522.72 401,807.36 311,589.39 445,000 -2.25 % 435,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,300,325.76 6,459,218.94 5,706,974.22 7,758,900 7,756,500

รวมงบบุคลากร 6,300,325.76 6,459,218.94 5,706,974.22 7,758,900 7,756,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 210,000 474,180 409,920 550,000 0 % 550,000

ค่าเช่าบ้าน 119,500 120,000 100,000 120,000 0 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,520 7,000 6,000 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 338,020 601,180 515,920 685,000 685,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 98,020.61 100,506.74 76,806.49 150,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 18,752 0 18,000 50,000 0 % 50,000

โครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติ
ในพืนที 0 0 0 50,000 0 % 50,000
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โครงการตรวจคุณภาพนําบริโภค 0 5,700 0 0 100 % 20,000

โครงการตรวจคุณภาพนําบริโภค 0 0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม 
พรบ.สาธารณสุข 2535 17,428 0 12,725 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและ
อาชีวอนามัย 29,360 28,560 28,885 30,000 0 % 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 0 82,384.2 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 0 0 96,537 100,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 17,500

โครงการอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ
.สาธารณสุข 2535 0 16,440 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 813,656 1,179,977.4 817,310.3 1,995,000 -54.89 % 900,000

รวมค่าใช้สอย 977,216.61 1,413,568.34 1,070,263.79 2,415,000 1,387,500

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,259 33,960.5 20,080 35,000 0 % 35,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 78,900 58,024 59,226 90,000 0 % 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 250,223 247,737 193,721 450,000 0 % 450,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,058,634.3 1,202,039.5 1,244,000.66 1,500,000 -13.33 % 1,300,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 9,600 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 9,960 9,960 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 82,640 88,840 77,930 90,000 0 % 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 59,840 32,400 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 1,556,616.3 1,710,001 1,627,357.66 2,245,000 2,045,000

รวมงบดําเนินงาน 2,871,852.91 3,724,749.34 3,213,541.45 5,345,000 4,117,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีล้อเลือน มีพนักพิงและทีวาง
แขน จํานวน 4 ตัว 0 12,000 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีสําหรับบริการประชาชน  0 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ 
แบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 14 
ลูกบาศก์เมตร 0 0 0 2,400,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
จํานวน 1 เครือง

0 0 0 0 100 % 16,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครือง 0 16,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล แบบที 1 จํานวน 1 เครือง 23,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 0 7,900 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครือง

0 0 0 0 100 % 4,300
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จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
AV จํานวน 1 เครือง 3,100 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จํานวน 1 เครือง 0 3,200 0 0 100 % 2,500

จัดซือจอภาพแบบ LED ขนาดจอไม่
น้อยกว่า 21.5 นิว จํานวน 1 จอ 4,700 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,800 39,100 0 2,406,000 22,800

รวมงบลงทุน 30,800 39,100 0 2,406,000 22,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 232,500 0 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 140,000

รวมเงินอุดหนุน 232,500 0 0 0 140,000

รวมงบเงินอุดหนุน 232,500 0 0 0 140,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 9,435,478.67 10,223,068.28 8,920,515.67 15,509,900 12,036,800

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการดวงตาสดใสจากใจเทศบาล
ตําบลห้วยกะปิ 30,000 30,900 0 0 0 % 0
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โครงการดวงตาสดใสจากใจเทศบาล
ตําบลห้วยกะปิ 0 0 24,900 45,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,000 30,900 24,900 45,000 0

รวมงบดําเนินงาน 30,000 30,900 24,900 45,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 30,000 30,900 24,900 45,000 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 9,465,478.67 10,253,968.28 8,945,415.67 15,554,900 12,036,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 45,600 37,950 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 45,600 37,950 0 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 45,600 37,950 0 100,000 100,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 45,600 37,950 0 100,000 100,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 45,600 37,950 0 100,000 100,000
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,590,400.72 1,663,620 1,458,180 1,754,170 37.33 % 2,408,930

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 56,000 67,200 31.7 % 88,500

เงินประจําตําแหน่ง 94,200 103,200 86,000 103,200 0 % 103,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 200,040 205,380 180,040 219,700 5.32 % 231,380

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,586,225.82 2,599,800 2,136,942.05 2,603,900 12.75 % 2,935,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 279,000 258,480 182,708.2 226,480 13.02 % 255,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,817,066.54 4,897,680 4,099,870.25 4,974,650 6,023,770

รวมงบบุคลากร 4,817,066.54 4,897,680 4,099,870.25 4,974,650 6,023,770

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4,684.95 6,163.55 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 72,000 66,000 72,000 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 49,260 39,000 24,500 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 125,944.95 117,163.55 90,500 132,000 132,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 294,692.95 399,487.77 236,366.36 370,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 400,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 87,480 9,340 25,780 60,000 33.33 % 80,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 187,070 92,843 168,195 220,000 36.36 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 569,242.95 501,670.77 430,341.36 650,000 780,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,988 22,477 13,130 48,000 66.67 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 306,978.72 865,151.71 481,796.8 500,000 600 % 3,500,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,449.6 12,491.5 6,525 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 111,155.6 95,609 112,660 150,000 33.33 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,794 34,542 9,663 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 255,136.6 280,046.5 250,688.92 324,500 7.86 % 350,000

วัสดุการเกษตร 228,407.6 160,216.6 156,639.6 190,000 31.58 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,290 14,300 10,429.8 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 149,660 125,180 14,500 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 1,154,860.12 1,610,014.31 1,056,033.12 1,387,500 4,555,000

รวมงบดําเนินงาน 1,850,048.02 2,228,848.63 1,576,874.48 2,169,500 5,467,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีล้อเลือน มีพนักพิง ขาชุปโค
รเมียม จํานวน 2 ตัว 0 7,000 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีล้อเลือนมีพนักพิง สําหรับผู้
บริหาร จํานวน 1 ตัว 0 4,500 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีสําหรับผู้บริหาร 0 0 4,500 4,500 -100 % 0

จัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานเจ้าหน้าที 0 0 7,000 7,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี ระดับ 3-6 
จํานวน 1 ชุด 0 0 0 0 100 % 5,500
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถกระเช้า จํานวน 1 คัน 4,570,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี  0 0 50,500 50,500 -100 % 0

จัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
แบบดับเบิลแค็บ จํานวน 1 คัน 648,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือรอกแม่แรงชนิดแขวน 0 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครือง
เบนซิน ขนาด 22 นิว จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 10,200

จัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้แบบไฟฟ้า 
จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 4,000

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็งข้ออ่อน 18,190 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น 0 0 13,500 14,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองสแกนเอกสาร ขนาด A 3 0 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํา
นักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 0 0 16,000 16,000 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 30,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 7,100

จัดซือเครืองพิมพ์มัลติฟังชัน แบบฉีด
หมึก จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 7,900

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA 0 0 11,600 11,600 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA 
จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 5,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,236,190 11,500 103,100 135,600 70,600
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รวมงบลงทุน 5,236,190 11,500 103,100 135,600 70,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,528,976.5 511,173.89 673,661.15 2,000,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตจําหน่ายประปาภาย
ในเขตเทศบาล ม.1-ม.7 ตําบลห้วยกะปิ 0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําภายใน
เขตเทศบาล ม.1-ม.7 ตําบลห้วยกะปิ 0 0 0 0 100 % 2,000,000

รวมเงินอุดหนุน 1,528,976.5 511,173.89 673,661.15 2,000,000 3,000,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,528,976.5 511,173.89 673,661.15 2,000,000 3,000,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 13,432,281.06 7,649,202.52 6,453,505.88 9,279,750 14,561,370

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตังโคมไฟจราจร (ไฟกระ
พริบพลังงานแสงอาทิตย์) 0 180,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ม
.1-ม.7 0 1,000,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,180,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 1,180,000 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 1,180,000 0 0 0

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,460,400 1,608,000 1,400,000 1,850,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 3,500,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร 15,050 15,648 28,960 30,000 0 % 30,000

โครงการดูดฉีดล้างท่อระบายนําด้วยรถ
ดูดฉีดแรงดันสูง ม.1-ม.7 ต.ห้วยกะปิ 0 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการดูดอัดล้างท่อระบายนําด้วยรถ
ดูดฉีดนําแรงดันสูง ม.1-ม.7 ต.ห้วย
กะปิ

0 495,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,475,450 2,118,648 1,428,960 1,880,000 4,530,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 199,500 297,900 199,550 200,000 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 199,500 297,900 199,550 200,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 1,674,950 2,416,548 1,628,510 2,080,000 4,730,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 1,674,950 2,416,548 1,628,510 2,080,000 4,730,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 15,107,231.06 11,245,750.52 8,082,015.88 11,359,750 19,291,370

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชน 11,103.4 8,726.3 9,139.1 20,000 0 % 20,000

โครงการเทศบาลเคลือนที 29,037.8 10,760.3 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้
แก่ประชาชน 0 115,750.3 0 50,000 0 % 50,000

โครงการรักลูกผูกพันสานสายใยใน
ครอบครัว 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม 41,550.6 47,928.3 11,775 50,000 0 % 50,000
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โครงการสนับสนุนการส่งเสริมและเพิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะ
กรรมการหมู่บ้าน

0 0 0 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 81,691.8 183,165.2 20,914.1 480,000 480,000

รวมงบดําเนินงาน 81,691.8 183,165.2 20,914.1 480,000 480,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 45,000 140,550 490,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน 0 0 0 0 100 % 350,000

รวมเงินอุดหนุน 0 45,000 140,550 490,000 350,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 45,000 140,550 490,000 350,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 81,691.8 228,165.2 161,464.1 970,000 830,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 81,691.8 228,165.2 161,464.1 970,000 830,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน 168,867.8 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึก
ทักษะด้านกีฬา 24,000 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึก
ทักษะด้านกีฬา 0 0 0 30,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึก
ทักษะด้านกีฬาฟุตซอล 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 13,200 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 206,067.8 0 0 270,000 310,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 59,920 100,000 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 59,920 100,000 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 206,067.8 59,920 100,000 370,000 410,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

เครืองเล่นสนาม 1,287,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดหาเครืองออกกําลังกายและ
อุปกรณ์ 0 1,690,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดหาอุปกรณ์การออกกําลัง
กายประจําศูนย์สุขภาพตําบลห้วยกะปิ 0 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,287,000 1,690,000 0 0 500,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการจัดทําสนามกีฬาอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตําบลห้วยกะปิ
(ศูนย์สุขภาพตําบลห้วยกะปิ)

428,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการติดตังตะแกรงกันนกและติดตัง
ระแนงกันฝนพร้อมปรับเปลียนบาน
ประตู
ม้วนเหล็ก อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตําบลห้วย
กะปิ)

493,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 921,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 2,208,000 1,690,000 0 0 500,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 80,000 80,000 80,000 -100 % 0

สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 0 0 0 0 100 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000 80,000 80,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000 80,000 80,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 2,414,067.8 1,829,920 180,000 450,000 990,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2,250 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีรดนําขอพรผู้
สูงอายุ 193,899.5 0 0 0 0 % 0

โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน 0 39,000 0 0 100 % 40,000

โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน 39,000 0 36,940 40,000 -100 % 0
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โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี
กองข้าวศาลจ้าวพ่อเขาเขียว 9,850 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี
กองข้าวศาลจ้าวพ่อแขก 11,070 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0 1,674 14,225 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 185,684.9 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 256,069.5 226,358.9 51,165 80,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 256,069.5 226,358.9 51,165 80,000 70,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 270,000 430,000 430,000 430,000 -100 % 0

โครงการขอรับการสนับสนุนเพือการจัด
งานวัฒนธรรมประเพณี วันสําคัญของ
ชาติ การศึกษาและการกีฬา ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการขอรับการสนับสนุนเพือจัดงาน
นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงาน
สงกรานต์ประจําปีงบประมาณ 2562

0 0 0 0 100 % 170,000

สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 0 0 0 0 100 % 160,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 115,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 385,000 430,000 430,000 430,000 430,000

รวมงบเงินอุดหนุน 385,000 430,000 430,000 430,000 430,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 641,069.5 656,358.9 481,165 510,000 500,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,055,137.3 2,486,278.9 661,165 960,000 1,490,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล. สายชากพุดซา 6 ม.4 
ต.ห้วยกะปิ

0 1,703,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายคีรีนคร 8  ม.2 ต
.ห้วยกะปิ

0 0 0 1,310,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคีรี
นคร10/1ต่อเขตทม.บ้านสวน(ผ่านบ้าน
คุณไพเราะ)ม.7 ต.ห้วยกะปิ 

1,714,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับ
ปรุงปากบ่อพัก สายข้างร้านดวงสโตน ม
.1

0 0 0 0 100 % 889,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับ
ปรุงปากบ่อพัก สายแยกจากถนนคีรีนคร 
3 (สายข้างร้านข้าวสาร) ม.3

0 0 0 0 100 % 552,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับ
ปรุงปากบ่อพัก สายหนองสมอ 4 ม.3 0 0 0 0 100 % 572,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล. สายชากพุดซา 1/4 
(ข้างบ้าน ผญ.เปียก) ม.4

0 0 0 0 100 % 962,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล. สายซอยยินดี  ม.6 ต
.ห้วยกะปิ

0 0 0 722,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล. สายแยกจากถนน      
 หนองกระเสริม 2/1  (ช่วงผ่านโรงจอด
รถยางมะตอย) ม.5 ต.ห้วยกะปิ 

0 0 0 2,634,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล. สายห้วยกะปิ 17/5 
(ด้านข้างอู่นิคมฯ) ม.5

0 0 0 0 100 % 713,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล. สายอยู่วัฒนะ (บ้าน
ลุงกัง)  ม.6 ต.ห้วยกะปิ 

0 0 0 1,129,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายคีรีนคร 4 ม.2 
และ ม.3 ต.ห้วยกะปิ 

0 5,667,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายชากพุดซา 1 
(ช่วงก่อนถึงทางรถไฟ) ม.4 ต.ห้วยกะปิ

0 1,216,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายชากพุดซา 7 
(ข้างบ้านป้าทุเรียน) ม.4 ต.ห้วยกะปิ

0 238,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายแยกจากถนนห้วย
กะปิ 12 (ข้างบ้านอโรคยา) ม.4  ต.ห้วย
กะปิ 

0 0 275,000 275,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายวสิกรัตน์ 2 ม.6  
ต.ห้วยกะปิ 0 0 0 1,348,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายหนองกระโดน 1 
(ผ่านบ้านป้าสี) ม.4 ต.ห้วยกะปิ

0 3,482,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายหนองกระเสริม 5 
(ข้างโรงแรมพักใจรีสอร์ทช่วงปลาย) ม
.5 ต.ห้วยกะปิ

0 247,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายหนองสมอ 2 ม.3 0 0 0 0 100 % 7,376,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายห้วยกะปิ 1 ม.1 ต
.ห้วยกะปิ 

0 6,954,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายห้วยกะปิ 13 
(หน้าร้านครัวต้นส้ม) ม.4 ต.ห้วยกะปิ

0 2,920,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายห้วยกะปิ 16/3 
(ข้างบ้านลุงแกละ) ม.4ต.ห้วยกะปิ 

0 0 0 943,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายไหหลํา 4  ม.6 
ต.ห้วยกะปิ 0 0 0 198,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาพง
เสือ (ช่วงบ้านลุงปรุง) ม.7 ต.ห้วยกะปิ 0 0 0 1,621,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคีรีนคร 
10/1 (ช่วงต่อเขต ต.หนองข้างคอก) ม
.7 ต.ห้วยกะปิ

0 231,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคีรีนคร 
10/2 (หลังบริษัท ซี.ที.โบนันซ่า) ม.7 ต
.ห้วยกะปิ

0 0 0 1,333,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วย
กะปิ 17/7 (ข้างร้านนายดํา) ม.5 0 0 0 0 100 % 523,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.  
ถนนสายทุ่งสระ 
ม.1 ต.ห้วยกะปิ

1,278,344.02 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. ซอย
ตรีรัตน์ ม.6 ต.ห้วยกะปิ

3,234,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. สาย
ห้วยกะปิ 17/1 ม.5 ต.ห้วยกะปิ 

441,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.ซอย
สุขเจริญ ม.4 ต.ห้วยกะปิ 

722,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.ถนน
สายคีรีนคร 7/2 ม.2 ต.ห้วยกะปิ

610,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.สาย
คีรีนคร 9/2 ม.2 
ต.ห้วยกะปิ 

3,751,311.26 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.สาย
ประชาวัฒนา 1/1 (ผ่านบ้าน ผช.โก้) ม
.4 ต.ห้วยกะปิ

1,835,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.สาย
หนองกระโดน (ช่วงออกถนนเพิมพูน
ทรัพย์) ม.6  ต.ห้วยกะปิ

481,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.สาย
ห้วยกะปิ 17/2 ม.5 ต.ห้วยกะปิ

1,520,474.5 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.สาย
ไหหลํา 1  (ช่วงหน้าบ้านปลัดตี) ม.6 ต
.ห้วยกะปิ 

552,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อม
วางท่อระบายนํา คสล. ซอยแยกจากคีรี
นคร 6/2 (บ้านลุงไช้) ม.2 ต.ห้วยกะปิ

0 824,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อม
วางท่อระบายนํา คสล. สายหนองกระ
เสริม 6/1 (หลัง ม. มณีแก้ว) ม.5 ต
.ห้วยกะปิ  

770,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อม
วางท่อระบายนํา คสล.ซอยแยกจากซอย
คีรีนคร 3  (ข้างร้านข้าวสาร) ม.3 ต
.ห้วยกะปิ

473,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อม
วางท่อระบายนํา คสล.ซอยแยกจากถนน
ห้วยกะปิ17(นายสมพงษ์ วัฒนะอุทิศ
ทีดิน) ม.5 ต.ห้วยกะปิ 

295,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อม
วางท่อระบายนํา คสล.ซอยหนองสมอ 3 
(บ้านลุงนวย) ม.3 ต.ห้วยกะปิ

0 960,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล. ซอยข้างร้านดวง
สโตน ม.1 ต.ห้วยกะปิ 

588,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล. ซอยแยกจากถนน
เพิมพูนทรัพย์ (ซอยบ้านป้าย้วน) ม.6 ต
.ห้วยกะปิ

0 327,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.ซอยนครพัฒนา(หน้า
หมู่บ้านเพิมทรัพย์) ม.4 ต.ห้วยกะปิ 

409,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.ซอยแยกจากซอยคีรี
นคร 9/2ถึงคีรีนคร 9/4 (สายข้างหอถัง
ประปา) ม.2 ต.ห้วยกะปิ

441,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.ซอยแยกจากไหหลํา 
1 ไปยังหมู่บ้านอนัญญา ม.6 ต.ห้วยกะปิ

0 465,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายคีรีนคร 8/3 
(บ้านนายแขก) ม.7

0 0 0 0 100 % 679,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวาง
ท่อระบายนํา คสล.สายแยกจากถนน
ประชาวัฒนา 2 (ข้างร้านเซียงกง) ม.4

0 0 0 0 100 % 1,274,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ซอยแยกจากคีรีนคร 9/1 (บริเวณบ่อ
ขยะเก่าหลังบ้านยายม่วย) ม.7 ต.ห้วย
กะปิ

0 0 440,000 440,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างราวกันตก GUARD 
RAIL ริมถนนสายคีรีนคร 8 ,คีรี
นคร10 , สายมาบหวายและสายชากพุด
ซา 1 ม.4และ ม.7 ต.ห้วยกะปิ

0 0 0 485,000 -100 % 0

โครงการจัดทําป้ายบอกชือถนน , ซอย
ในเขตเทศบาลตําบลห้วยกะปิ  ม.1 – ม
.7  ต.ห้วยกะปิ

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการจัดทําป้ายบอกชือถนน ชือซอย
ในเขต ทต.ห้วยกะปิ 0 600,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตังโคมไฟจราจร(ไฟกระ
พริบพลังงานแสงอาทิตย์) 90,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตังป้ายชือซอย ชือถนน ม
.1-ม.7 0 0 0 0 100 % 498,000

โครงการติดตังป้ายเตือนเขตโรงเรียน 
(ไฟกระพริบ) ม.4 ต.ห้วยกะปิ และ ม.7 
ต.ห้วยกะปิ 

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงปากบ่อพักพร้อมจัดทํา
ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนห้วยกะปิ 7 (ช่วง
ตังแต่ทางรถไฟถึงซอยคีรีนคร 9) สอง
ฝังทาง ม.2 ต.ห้วยกะปิ

0 0 0 546,500 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. บริเวณ
เลียบทางรถไฟ (ช่วงถนนห้วยกะปิ 12) 
ม.4

0 0 0 0 100 % 85,000

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. ลอด
ถนนเลียบทางรถไฟช่วงหน้าบ้านนายหัส
วรรษ ม.5

0 0 0 0 100 % 155,000

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.ลอด
ถนนเลียบทางรถไฟช่วงหลังวิทยาลัย
เทคนิคบางแสน ม.5

0 0 0 0 100 % 285,000

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.และบ่อ
พักริมทางสายคีรีนคร 9 ม.2 ต.ห้วยกะปิ 0 1,596,000 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.สายคีรี
นคร 9 (ช่วงจากสายหนองกระโดน-สาย
คีรีนคร9/2) ม.6 ต.ห้วยกะปิ

0 3,438,000 0 0 0 % 0
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โครงการวางท่อระบายนําคสล. และบ่อ
พัก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสายห้วยกะปิ 5ม.1 ต
.ห้วยกะปิ 

1,090,000 0 0 0 0 % 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 162,200 250,370 73,000 700,000 0 % 700,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 20,457,329.78 31,118,370 788,000 14,334,500 15,313,000

รวมงบลงทุน 20,457,329.78 31,118,370 788,000 14,334,500 15,313,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 20,457,329.78 31,118,370 788,000 14,334,500 15,313,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,457,329.78 31,118,370 788,000 14,334,500 15,313,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปรับปรุงโครงสร้างดินในพืนที
ของสมาชิกเกษตร 0 39,265.3 0 40,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืช
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 40,000 40,000 0 % 40,000

โครงการสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์
กําจัดศัตรูพืช 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ 13,862.24 14,835.3 18,735.1 20,000 0 % 20,000
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 13,862.24 54,100.6 58,735.1 120,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 13,862.24 54,100.6 58,735.1 120,000 120,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 13,862.24 54,100.6 58,735.1 120,000 120,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร
ท้องถินรักษ์โลก 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์สิงแวดล้อม 0 60,000 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 60,000 0 60,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 60,000 0 60,000 60,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 60,000 0 60,000 60,000

รวมแผนงานการเกษตร 13,862.24 114,100.6 58,735.1 180,000 180,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 626,867 675,881 554,642 723,000 8.02 % 781,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 9,717,600 9,630,300 11,271,000 9.13 % 12,300,000

วันทีพิมพ์ : 22/8/2561  10:16:19 หน้า : 43/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เบียยังชีพคนพิการ 0 1,479,200 1,517,600 2,072,000 -7.34 % 1,920,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000 183,000 154,000 270,000 -37.78 % 168,000

สํารองจ่าย 8,800 310,226 0 446,283 13.36 % 505,900

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 461,998.78 484,925.79 485,889.85 1,759,000 -100 % 0

ค่าบํารุงสันนิบาต 0 0 0 0 100 % 183,100

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 600,000

สมทบงบสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี 0 0 0 0 100 % 1,000,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 1,650,000 1,863,400 1,722,931.1 1,800,000 -3.78 % 1,732,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 7,980 7,980 6,650 7,980 0 % 7,980

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 227,100 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 2,935,645.78 14,949,312.79 14,072,012.95 18,359,263 19,207,980

รวมงบกลาง 2,935,645.78 14,949,312.79 14,072,012.95 18,359,263 19,207,980

รวมงบกลาง 2,935,645.78 14,949,312.79 14,072,012.95 18,359,263 19,207,980

รวมแผนงานงบกลาง 2,935,645.78 14,949,312.79 14,072,012.95 18,359,263 19,207,980

รวมทุกแผนงาน 93,350,953.85 115,595,963.47 61,364,419.76 117,000,000 121,300,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลห้วยกะปิ
อําเภอ เมืองชลบุรี   จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 121,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 28,844,200 บาท

งบบุคลากร รวม 15,560,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,427,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,133,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการและทีปรึกษานายกเทศมนตรี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,429,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,133,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,010,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานัก
ปลัด และพนักงานเทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล พร้อมทังปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบ
แทนพิเศษของปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 290,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สํานักปลัด และหัวหน้าฝ่ายฯ ของสํานักปลัดเทศบาล ทีได้รับตาม
ระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 659,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาล พร้อมทัง
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,698,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ของสํานักปลัดเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 325,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ของสํานักปลัดเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 7,007,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,802,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ค่า
ตอบแทนอืนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างของเทศบาลตําบลห้วยกะปิผู้ปฏิบัติงานและค่าตอบแทนผู้ได้รับแต่งตัง
ให้เป็นคณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาล และเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ค่าป่วยการชดเชยการงาน
หรือเวลาทีเสียไป เพือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ของ อปพร.ตําบลห้วยกะปิ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 โดยใช้อัตราค่า
ตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบียประชุมการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะ
กรรมการของสภาเทศบาลตําบลห้วยกะปิ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลทีมีคําสัง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของสํานักปลัดเทศบาล ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําของสํานักปลัดเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าใช้สอย รวม 2,690,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสารต่างๆ เช่น แผนพัฒนาท้อง
ถิน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนการดําเนินงาน แผน
อัตรากําลัง ฯลฯ
-ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ เช่น ค่าจ้างทําป้าย
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ
-ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ
-ค่ารับวารสาร ฯลฯ
-ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1.) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงานตรวจ
เยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติภารกิจทีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพืนทีซึงสอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล และเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง ตังไว้ 20,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
2.) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน คณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย ตามระเบียบฯ หรือหนังสือ
สังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตัง
ไว้ 10,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที
มีความจําเป็นและเหมาะสม ของสํานักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ของสํานักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการ วันสําคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสทีจําเป็นและมีความสําคัญ ตังจ่าย
จากเงินรายได้

โครงการจัดทําป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเทียวภายในจังหวัดชลบุรี จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําป้ายบอกทาง เส้นทาง
ท่องเทียวภายในจังหวัดชลบุรี โดยการจัดทําป้ายบอกเส้นทาง และป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวภายในจังหวัดชลบุรี 
- เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 113
 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดทํารายงานประจําปี จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทํารายงานประจําปี  โดย
จ้างเหมาจัดทํารายงานประจําปี 2561  
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 มาตรา 56 และมาตรา 287 วรรคสาม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 106
 ลําดับที 5 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จํานวน 600,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าพานดอกไม้สด ค่า
กรวยดอกไม้สด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 70 ลําดับ
ที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชินี เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าพานดอกไม้สด ค่ากรวย
ดอกไม้สด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 70 ลําดับ
ที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวภายในตําบล จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวภาย
ในตําบลห้วยกะปิ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเทียวภายใน
ตําบลห้วยกะปิ   
- เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 113
 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลห้วยกะปิ เช่น ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 47 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ผู้นําท้องที ผู้นําท้องถิน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลห้วยกะปิ

จํานวน 500,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทีปรึกษาและ
เลขานุการนายกเทศมนตรี ผู้นําท้องที ผู้นําท้องถิน ข้าราชการและลูกจ้าง
เทศบาลตําบลห้วยกะปิ  เช่น ค่าอาหารกลางวันและเครืองดืม ค่าอาหาร
ว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากรรัฐ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทีพัก ค่าของ
สมนาคุณ ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 109 ลําดับ
ที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ
.2540

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียว
กับ พรบ.ข้อมูลข่าสารของราชการ  โดยการอบรมพนักงานเทศบาลและ
ประชาชนในตําบลห้วยกะปิ เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืมแก่ผู้เข้ารับการอบรม ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 47 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
การเลือกตัง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 110
 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ของสํานักปลัดเทศบาล เช่น รถบรรทุกนําดับเพลิง รถยนต์ รถ
มอเตอร์ไซค์ ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย กล้องวงจรปิด เครือง
พิมพ์ดีด เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินอืนๆ ฯลฯ เพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 1,065,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เครืองใช้ต่างๆ ภายในสํานักงานของ
สํานักปลัดเทศบาล เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรา
ยาง ธงชาติ ธงในวันสําคัญต่างๆ และค่านําดืมบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในการปฏิบัติราชการของ
สํานักปลัดเทศบาล เช่น ถ่านสําหรับใส่ไมโครโฟน ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า คัตเอาท์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ขาตังไมโครโฟน และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวของสํานักปลัด
เทศบาล เช่น ถ้วย ชาม แก้วนํา จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด นํายาทํา
ความสะอาด กระติกนําร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก และกระดาษชําระฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัดเทศบาล เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี สว่าน ค้อน เลือย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสํานักปลัดเทศบาล เช่น ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี นํามันเครือง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไส้
กรอง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้ในการปฏิบัติราชการของ
สํานักปลัดเทศบาล เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล จารบี ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ด้านการแพทย์ของสํานัก
ปลัดเทศบาล เช่น ชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของสํานักปลัดเทศบาล เช่น ค่า
ล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี วิดีโอเทป ขาตังกล้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายให้พนักงานของสํานักปลัด
เทศบาล เช่น รองเท้า เสือผ้า กางเกง เข็มขัด หมวกนิรภัย เสือคลุม ถุง
มือ เครืองแบบ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ของสํานักปลัดเทศบาล เช่น หมึก
พิมพ์สําหรับเครืองปรินเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.- บาท ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศาลาประชาคมตําบลห้วยกะปิ ค่าไฟฟ้า
สาธารณะและค่ามิเตอร์ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศาลาประชาคมตําบลห้วยกะปิ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
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งบลงทุน รวม 5,981,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,631,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานเจ้าหน้าที จํานวน 3 ตัว จํานวน 10,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีมีล้อเลือน มีพนักพิงและทีวางแขน จํานวน 3
 ตัวๆ ละ 3,500.- บาท รวมเป็นเงิน 10,500.- บาท  
-ครุภัณฑ์รายการนีไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพือให้การ
บริหารและดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจําเป็นต้องซือตามราคาท้องถิน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 28 ลําดับที 7 ตังจ่ายจากเงินรายได้

จัดซือตู้ไม้ 3 ช่อง จํานวน 2 ตู้ จํานวน 1,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ไม้ 3 ช่อง จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 600.- บาท รวม
เป็น 1,200.- บาท โดยมีคุณลักษณะ เป็นตู้ไม้ ขนาด 3 ช่อง สําหรับเก็บ
เอกสาร 
-ครุภัณฑ์รายการนีไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพือให้การ
บริหารและดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจําเป็นต้องซือตามราคาท้องถิน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 28 ลําดับที 8 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือชุดเครืองเสียงห้องประชุม จํานวน 300,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองเสียงห้องประชุม ประกอบด้วยเครือง
แอมป์, อุปกรณ์ชุดไมค์ประชุมของประธาน และชุดไมค์ประชุมของผู้เข้า
ร่วมประชุม พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตัง ฯลฯ จํานวน 1
 ชุดๆ ละ 300,000.- บาท  
-ครุภัณฑ์รายการนีไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพือให้การ
บริหารและดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจําเป็นต้องซือตามราคาท้องถิน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 30 ลําดับที 11 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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จัดซือชุดลูกข่ายเครืองรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-
FM

จํานวน 880,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดลูกข่ายเครืองรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้
สายระบบ UHF-FM เครืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดแบ่งกลุ่มและลดเสียง
ได้เป็นรายตัวจากเครืองส่ง จํานวน 15 ชุด ราคา 880,000.- บาท มี
คุณลักษณะ ดังนี
1.ชุดจ่ายไฟ สําหรับภาครับและภาคขยายเสียง
2.โมดูลภาครับ
3.โมดูลภาคขยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์
4.เครืองรับวิทยุกระจายเสียงไร้สายถูกควบคุมให้ออกอากาศได้เป็นรายตัว
และเพิมลดเสียงได้เป็นอิสระรายตัวจากเครืองส่งวิทยุ
5.เครืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย
6.สายอากาศสําหรับภาครับ
7.สายอากาศชนิดยากิ 2.E หรือดีกว่าพร้อมสายนําสัญญาณทีต่อจากสาย
อากาศไปยังเครืองรับวิทยุ
8.ลําโพงฮอร์นขนาด 15 นิว ปากและไส้ลําโพงทําด้วยอลูมิเนียม กําลัง
ขับ 60 วัตต์
9.แผงรองรับเครืองวิทยุ
10.กล่องใส่อุปกรณ์และสวิตช์ตัดไฟ ฯลฯ
-ครุภัณฑ์รายการนีไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพือให้การ
บริหารและดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจําเป็นต้องซือตามราคาท้องถิน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 105 ลําดับ
ที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ติดตังกล้องวงจรปิดภายในตําบลห้วยกะปิ จํานวน 4,400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องวงจรปิดภายในตําบลห้วยกะปิ กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตังภายนอก
อาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัวไป ราคา 33,000
.- บาท จํานวน 23 กล้อง งบประมาณ 4,400,000.-บาท มีคุณลักษณะ
พืนฐาน ดังนี
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทังกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิมเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ทีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทํางานได้ทีอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศา
เซลเซียส เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP” , SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง หรือสามารถ Download จาก
เว็บไซต์ผู้ผลิต ,พร้อมอุปกรณ์ ค่าติดตังและค่าดําเนินการ
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
คุณภาพ ฯลฯ
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจําปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 105
 ลําดับที 4 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง จํานวน 32,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครืองๆ ละ 16,000.- บาท รวมเป็น
เงิน 32,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
2.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
5.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
7.มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 27 ลําดับที 6 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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จัดซือเครืองพิมพ์มิลติฟังชัน แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 7,900.- บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1.เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
2.ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
3.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800 dpi
4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
5.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
8.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9.สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
10.สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11.สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
14.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 29 ลําดับที 9 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพ
อืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 22 สิงหาคม 2532 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ของสํานักปลัดเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
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งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลตําบลห้วยกะปิ ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบเงินอุดหนุน รวม 265,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 265,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี 
ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 75,000 บาท

1.เพือสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือสนับสนุนกิจกรรมเหล่า
กาชาดจังหวัดชลบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตังไว้ 75,000
.- บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 52 ลําดับที 1

โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานทะเบียนอําเภอเมืองชลบุรี ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

จํานวน 40,400 บาท

2.เพือสนับสนุนโครงการสนับสนุนการบูรณาการงานทะเบียนอําเภอเมือง
ชลบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตังไว้ 40,400.- บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 120
 ลําดับที 1

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการฝึกอบรมเพือเพิมพูนความรู้ของกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลห้วยกะปิ จํานวน 150,000 บาท

1.เพือสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเพือเพิมพูนความรู้ของกลุ่มพัฒนาสตรี
ตําบลห้วยกะปิ ตังไว้ 150,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 118
 ลําดับที 2

งานบริหารงานคลัง รวม 6,192,300 บาท
งบบุคลากร รวม 4,778,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,778,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง พร้อมทังปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้อํานวยการกองคลัง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้า
ฝ่ายฯ ทีได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจําของกองคลัง พร้อมทังปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,128,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ของกองคลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปของกองคลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,384,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและผู้ควบคุมงาน
ตามทีได้รับคําสังแต่งตังและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลทีมีคําสัง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกองคลังและมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําของกองคลัง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าธรรมเนียม  ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ของกองคลัง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 
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โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์เกียวกับการจัดเก็บภาษีและงานทีเกียวข้อง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์
เกียวกับการจัดเก็บภาษี เช่น จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์, แผ่น
พับ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 3431 ลงวัน
ที 19 ต.ค. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 106 ลําดับที 6
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าคัดสําเนาฐานข้อมูลรูปแปลงทีดินระบบ
ดิจิตอล, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าตอบแทน, ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3/ว 462 ลงวันที 29 ก.พ.2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 30 ลําดับที 12 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการออกหน่วยเคลือนทีรับชําระภาษี จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกหน่วยเคลือนทีรับชําระ
ภาษี เช่น จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 3431 ลงวัน
ที 19 ต.ค. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) หน้าที 107 ลําดับที 8
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของกองคลัง เช่น รถยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 286,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานเครืองใช้ต่างๆ ภายในสํานักงานของ
กองคลัง เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์
ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง หนังสือพิมพ์สําหรับสํานักงานและทีอ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บ้าน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในการปฏิบัติราชการของกอง
คลัง เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า คัตเอาท์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวของกอง
คลัง เช่น ถ้วย ชาม แก้วนํา จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด นํายาทํา
ความสะอาด กระติกนําร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองคลัง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี นํามันเครือง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไส้กรองฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้ในการปฏิบัติราชการของกอง
คลัง เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล จารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองคลัง เช่น ค่าล้างรูป ค่าอัด
รูป แผ่นซีดี วิดีโอเทป ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 83,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง เช่น หมึกพิมพ์สําหรับ
เครืองปรินเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที
มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีไม่เข้าลักษณะและประเภทต่างๆ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 815,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสําหรับอาคารสํานักงานทีอยู่ในความรับผิด
ชอบของเทศบาล ค่าไฟฟ้าสาธารณะและค่ามิเตอร์ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับอาคารสํานักงานทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารสิงพิมพ์ต่างๆ ทางไปรษณีย์ทีเกียวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังอินเตอร์เน็ตสํานักงาน ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมชือโดเมน ค่าธรรมเนียม
อืนๆ และค่าบริการต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 29,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีโครงเหล็ก  จํานวน 10 ตัว จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีโครงเหล็กสําหรับผู้มาติดต่อชําระ
ภาษี จํานวน 10 ตัวๆ ละ 800.- บาท รวมเป็นเงิน 8,000.- บาท โดยมี
คุณลักษณะเป็นโครงเหล็ก มีพนักพิง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 3431 ลงวัน
ที 19 ต.ค. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 27 ลําดับที 5 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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จัดซือตู้ไม้ 3 ช่อง จํานวน 15 ตู้ จํานวน 9,000 บาท
 -เพือเป็นค่าจัดซือตู้ไม้ 3 ช่อง จํานวน 15 ตู้ ราคาตู้ละ 600.-บาท รวม
เป็นเงิน 9,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ เป็นตู้ไม้ ขนาด 3 ช่อง 
 - เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที  22
 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 26 ลําดับที 4 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที 1 จํานวน 1 เครือง

จํานวน 7,900 บาท

 - เพือเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 (27หน้า/นาที) ราคา 7,900.-บาท โดยมี
คุณลักษณะมีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ มีหน่วยความจํา ขนาดไม่
น้อยกว่า 128 MB ฯลฯ
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 26 ลําดับที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง จํานวน 5,000 บาท
 - เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 2 เครือง ราคาเครือง
ละ 2,500.-บาท รวมเป็นเงิน 5,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ มีกําลัง
ไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสํารองไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ฯลฯ 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 25 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 857,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอืนๆ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การ
บรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอืนๆ ให้กับประชาชนในตําบลห้วย
กะปิ ทีได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่างๆ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 111
 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการตังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตังจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 79 ลําดับ
ที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 632,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 632,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเตียงนอนเตรียมพร้อมการปฏิบัติหน้าที จํานวน 1 เตียง จํานวน 2,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเตียงนอนเตรียมพร้อมการปฏิบัติหน้าที ขนาด 3
 ฟุต จํานวน 1 เตียงๆ ละ 2,500.- บาท
-ครุภัณฑ์รายการนีไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพือให้การ
บริหารและดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจําเป็นต้องซือตามราคาท้องถิน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 32 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
จัดซือเครืองสูบนําดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 2 เครือง จํานวน 600,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 15 แรง
ม้า ฯลฯ จํานวน 1 เครืองๆ ละ 250,000.- บาท และขนาด 55 แรง
ม้า ฯลฯ จํานวน 1 เครืองๆ ละ 350,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000
.- บาท
-ครุภัณฑ์รายการนีไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพือให้การ
บริหารและดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจําเป็นต้องซือตามราคาท้องถิน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 33 ลําดับที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้

จัดซือสายส่งนําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิว จํานวน 2 เส้น จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ หนา 3
 ชัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิว ยาว 15 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
ชนิดทองเหลือง ฯลฯ จํานวน 2 เส้นๆ ละ 15,000.- บาท รวมเป็น
เงิน 30,000.- บาท 
-ครุภัณฑ์รายการนีไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพือให้การ
บริหารและดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจําเป็นต้องซือตามราคาท้องถิน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 32 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือเพิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 100,000 บาท

- เพือสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือเพิมศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 ตังไว้ 100,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 53 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,101,100 บาท

งบบุคลากร รวม 2,953,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,953,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 736,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา พร้อมทัง
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัว
หน้าฝ่ายฯ ทีได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 393,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจําของกองการศึกษา พร้อมทังปรับ
ปรุงเงินเดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,664,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ของกองการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 99,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปของกองการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 924,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลทีมีคําสัง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษาทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําของกองการศึกษาทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
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ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 135,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ
- ค่ารับวารสาร ค่าเย็บเอกสาร เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าก๊อ
ปปีปรินท์เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ต่างๆ
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ของกองการศึกษา ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ศึกษาดูงานเพือเพิมพูนความรู้
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัง 3 ศูนย์ เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพักสําหรับผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดู
งาน ค่านํามันเชือเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  55 ลําดับ
ที 9 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน และปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ของกองการศึกษา เช่น รถยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
พิมพ์ เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินอืนๆ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เครืองใช้ต่างๆ ภายในสํานักงานของ
กองการศึกษา เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์
ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง และค่านําดืมบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในการปฏิบัติราชการของกอง
การศึกษา เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า คัตเอาท์ไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการ
ศึกษา เช่น ถ้วย ชาม แก้วนํา จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด นํายาทํา
ความสะอาด กระติกนําร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการ
ศึกษา เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี สว่าน ค้อน เลือย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่งของกองการศึกษา เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี นํามันเครือง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไส้กรอง ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้ในการปฏิบัติราชการของกอง
การศึกษา เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล จารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรของกองการศึกษา เช่น กรรไกรตัด
กิง กรรไกรตัดหญ้า สายยาง บัวรดนําต้นไม้ ส้อมพรวนดิน ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา เช่น ค่าล้าง
รูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี วิดีโอเทป ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา เช่น หมึกพิมพ์
สําหรับเครืองปรินเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอ
ฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.- บาท ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 401,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 256,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลห้วยกะปิ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลห้วย
กะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตําบลห้วยกะปิ) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลห้วยกะปิ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบล
ห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตําบลห้วยกะปิ) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตําบลห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา และอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตําบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตําบล
ห้วยกะปิ) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตําบลห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา และอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตําบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตําบล
ห้วยกะปิ) ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 223,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครืองๆ ละ ราคา 16,000.- บาท โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
  1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
  2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
  3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
  4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  5. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  6. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
  7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 31 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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จัดซือเครืองพิมพ์มัลติฟังชัน แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 7,900.- บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
  1. เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
  2. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
  3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800 dpi
  4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
  5. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
  6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
  7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
  8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
  9. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
  10. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
  11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
  12. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  13. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
  14. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 31 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพ
อืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 22 สิงหาคม 2532 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
สําหรับอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์
สุขภาพตําบลห้วยกะปิ) ศพด.บ้านชากพุดซา ศพด.บ้านห้วยกะปิ ศพด.วัด
เขาเชิงเทียนเทพาราม และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลห้วยกะปิ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,435,750 บาท
งบบุคลากร รวม 3,042,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,042,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,087,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครู ค.ศ.1 และครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 852,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
กะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 144,000.- บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 708,300.- บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 102,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ จํานวน 23,000.- บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 79,500.- บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,549,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับข้าราชการครู ค.ศ.1 และ
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 2,033,250 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสานฝันเด็กน้อย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสาน
ฝันเด็กน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนทพาราม โดยมีค่าใช้
จ่ายในการตกแต่งสถานที วัสดุจัดแสดงผลงานนัก
เรียน เช่น แฟ้ม กระดาษสี กาว คลิปหนีบกระดาษ ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 52 ลําดับ
ที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการแข่งขันกีฬาสีเชือมความสามัคคีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสีเชือมความสามัคคีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์กีฬา เช่น 
ฮูลาฮูป เชือกฟาง กินขนมวิบาก ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 68
 ลําดับที 14 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นเกียว
ข้องในการจัดงาน เช่น ธงอาเซียน ชุดตัวอย่างการแต่งตัวประจําชาติ ชุด
อาหารประจําชาติ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 7 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที เป็นค่าวัสดุ เช่น ดอกไม้ กระดาษสี ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 55 ลําดับ
ที 7 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นเกียว
ข้องในการจัดงาน เช่น ดอกไม้ พาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 55 ลําดับ
ที 8 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการจัดทําป้ายนิเทศเพือการเรียนรู้ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําป้ายนิเทศเพือการเรียนรู้ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ในการฝึกอบรม เช่น ค่าจัดทําป้าย กระดาษ สี ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 49 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายในการสัมนาทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 54 ลําดับ
ที 5 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายในการสัมนาทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 53 ลําดับ
ที 4 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าวัสดุจัดทํารายงาน เช่น ค่าหมึก
พิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 53 ลําดับ
ที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม เช่น ค่ายานพาหนะจ้างเหมารถบัส ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 52 ลําดับ
ที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ในการจัด
อบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่า
วัสดุ เครืองเขียน เช่น กระดาษ สีเทียน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 54 ลําดับ
ที 6 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในภาย
นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น ต้นไม้ ไม้กวาด ไม้ถูพืน ดินปลูกต้นไม้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 56 ลําดับ
ที 11 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระเบียบวินัย และกฎจราจร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระเบียบวินัย และกฎ
จราจร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
กะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าวัสดุ
อุปกรณ์  เช่น สี แปรงทาสี ท่อพีวีซี ปูน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 7 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้อง
ถิน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ เช่น วัสดุทํา
ขนมพืนบ้าน วัสดุการประดิษฐ์ กระทงจากธรรมชาติ วัสดุทําเครืองดนตรี
พืนบ้าน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 66 ลําดับ
ที 7 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,868,250 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุด
ซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิง
เทียนเทพาราม ตังไว้ 1,146,600.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 10 ลําดับ
ที 8 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดซือสือการเรียน เครืองเล่นส่ง
เสริมพัฒนาการ (รายหัว) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพา
รามตังไว้ 433,500.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 9 ลําดับที 5 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
3. เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพา
ราม ตังไว้ 288,150.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 11 ลําดับที 9 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

ค่าวัสดุ รวม 2,462,400 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,462,400 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที 6
 จํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ และโรงเรียนบ้านชา
กพุดซา ตังไว้ 2,014,000.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561 - 2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 9 ลําดับที 6 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2.เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพารม ตังไว้ 448,400
.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 9 ลําดับที 6 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 

งบเงินอุดหนุน รวม 4,844,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,844,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 4,240,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที 6 ให้
กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วย
กะปิ และ โรงเรียนบ้านชากพุดซา ตังไว้ 4,240,000.- บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 39 ลําดับที 9 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 
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สนับสนุนโรงเรียนบ้านชากพุดซา จํานวน 432,000 บาท
2. สนับสนุนโรงเรียนบ้านชากพุดซา จํานวน 2 โครงการ
     2.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับก่อนประถม
ศึกษา เพือสนับสนุนจ้างครูผู้สอนในระดับก่อนประถมศึกษา วุฒิปริญญา
ตรี เอกปฐมวัย และครูพีเลียง ตังไว้ 252,000.- บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 36 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้
     2.2 โครงการเพิมประสิทธิภาพการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เพือสนับสนุน
จ้างครูผู้สอน วุฒิปริญญาตรี  ตังไว้ 180,000.- บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 36 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จํานวน 172,000 บาท
3. สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จํานวน 3 โครงการ
    3.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน
ห้วยกะปิ ตังไว้ 80,000.- บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 39 ลําดับที 8 ตังจ่ายจากเงินรายได้
    3.2 โครงการส่งเสริมผู้เรียนเพือพัฒนาศักยภาพความเป็นประชาคมอา
เซียน ตังไว้ 50,000.- บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 38 ลําดับที 5 ตังจ่ายจากเงินรายได้
    3.3 โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย ตังไว้ 42,000.- บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 37 ลําดับที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีราย
ละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี ป้ายไวนิลสําหรับประสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที เวที พิธีเปิด ค่านําดืมสําหรับเด็กทีเข้า
ร่วม ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กทีเข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาเช่า
เต็นท์ ค่าของรางวัลกิจกรรมเวที กิจกรรมซุ้มเกมในการแข่งขันสําหรับ
เด็กและเยาวชน ค่าบริการวัสดุอปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน เครืองเล่น
บ้านลมและแทรมโพลีน ค่าวัสดุและอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นในการจัดทํา
โครงการฯ และวัสดุในการจัดทําซุ้มเกมในการแข่งขันต่างๆ เช่น ฟิวเจอร์
บอร์ด กระดาษ ลูกโป่ง เชือก ฟาง ไห หลอด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 56 ลําดับ
ที 10 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดซือหนังสือห้องสมุดประชาชน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดซือหนังสือห้องสมุด
ประชาชนโดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ดังนี หนังสือประเภท
นวนิยาย หนังสือประเภทเยาวชน หนังสือประเภทเบ็ดเตล็ด หนังสือ
ประเภทปรัชญา หนังสือประเภทศาสนา หนังสือประเภทสังคม หนังสือ
ประเภทภาษา หนังสือประเภทวิทยาศาสตร์ หนังสือประเภทวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ หนังสือประเภทศิลปะ หนังสือประเภทวรรณคดี หนังสือประเภท
ประวัติศาสตร์ หนังสือประเภทเรืองสัน หนังสือประเภทเตรียมสอบ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 57 ลําดับ
ที 13 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดหาสือและวัสดุการศึกษาห้องสมุดประชาชน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดหาสือและวัสดุการศึกษา
ห้องสมุดประชาชนโดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเป็นค่าสือ วัสดุ และ
อุปกรณ์ทางการศึกษา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 57 ลําดับ
ที 15 ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 12,036,800 บาท

งบบุคลากร รวม 7,756,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,756,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,803,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ พร้อม
ทังปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 91,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าวิชาชีพ  เงิน พ.ต.ส. เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมี
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พนักงานเทศบาล  ผู้ดํารง
ตําแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์  เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ  ค่าตอบแทน
รายเดือน  ค่าตอบแทนพิเศษของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  เงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราว และพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 145,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ หัวหน้า
ฝ่ายฯ และพยาบาลวิชาชีพฯ ทีได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 243,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจําของกองสาธารณสุขฯ พร้อมทัง
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,038,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ของกองสาธารณสุขฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 435,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ของกองสาธารณสุขฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 4,117,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 685,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 550,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ ผู้ปฏิบัติงานให้
เทศบาลทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองสาธารณสุขฯ ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําของกองสาธารณสุขฯ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 1,387,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสารต่างๆ 
-ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทําของ เช่น ค่าจ้างทําป้าย
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ
-ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
-ค่าส่งวัตถุตัวอย่างส่งตรวจ ค่าสอบเทียบเครืองมือวัด ฯลฯ
-ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  

โครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติในพืนที จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคระบาดใน
พืนที เพือควบคุมโรคระบาดในพืนที กรณีเกิดโรคระบาด เช่น ค่าวัสดุและ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 60 ลําดับ
ที 4 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการตรวจคุณภาพนําบริโภค จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจคุณภาพนํา
บริโภค เช่น ค่านํายาตรวจวัดแบคทีเรียในนํา ค่าส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนําบริโภคตามมาตรฐานกรมอนามัย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว
 1340 ลว. 15 กรกฎาคม 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561–2564) หน้าที 63 ลําดับ
ที 13 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535 จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ตาม พรบ.สาธารณสุข 2535  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 59 ลําดับ
ที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและอาชีวอนามัย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนางานสุขาภิบาลและ
อาชีวอนามัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าชุดตรวจ
และอุปกรณ์ทดสอบสารปนเปือนในอาหาร ค่าป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 59 ลําดับ
ที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ค่าสือแผ่น
พับ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1745 ลงวันที 13 สิงหาคม 2560 , หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1042 ลงวัน
ที 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 51 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน 50,000
.- บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.- บาท

โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 17,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนการ
สํารวจ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1745 ลงวันที 13 สิงหาคม 2560 , หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1042 ลงวัน
ที 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 12 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 900,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของกองสาธารณสุขฯ เช่น รถบรรทุกขยะ รถดูดฝุ่น รถดูดสิงปฏิกูล  รถ
ยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ  เครือง
พิมพ์  ตู้ โต๊ะ ฯลฯ และค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินอืน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 2,045,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานเครืองใช้ต่างๆ ภายในสํานักงานของ
กองสาธารณสุขฯ เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์
ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสําคัญต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณ
สุขฯ เช่น ถ้วย ชาม แก้วนํา จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด นํายาทํา
ความสะอาด กระติดนําร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขฯ เช่น ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี นํามันเครือง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไส้กรองฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้ในการปฏิบัติราชการของกอง
สาธารณสุขฯ เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล จารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ถุง
มือ สําลี นํายาต่างๆ ยาหรือเวชภัณฑ์สารเคมี ทรายอะเบท ทีใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขฯ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขฯ เช่น กรรไกรตัดกิง กรรไกรตัดหญ้า สายยาง บัวรดนํา ซ่อม
พรวนดิน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายให้กับพนักงานเก็บขยะของกอง
สาธารณสุขฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ  เช่น หมึก
พิมพ์สําหรับเครืองปรินเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
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งบลงทุน รวม 22,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว) จํานวน 1 เครือง

จํานวน 16,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครืองๆ ละ 16,000.- บาท มีคุณลักษณะ
พืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 19 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครือง

จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครืองๆ ละ 4,300.- บาท มี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 20 ลําดับที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครืองๆ ละ 2,500.- บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 19 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

เพือสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทําโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 3 โครงการ เพือขับ
เคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิมพูนความรู้ ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม การ
ประชุม สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรม
อืนๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 40 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
สําหรับผู้ทีร่วมออกตรวจเยียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อย
โอกา, ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 76 ลําดับ
ที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 14,561,370 บาท

งบบุคลากร รวม 6,023,770 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,023,770 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,408,930 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง พร้อมทังปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 88,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้อํานวยการกองช่าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง และหัวหน้า
ฝ่ายฯ ทีได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 231,380 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจําของกองช่าง พร้อมทังปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,935,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ของกองช่าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 255,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปของกองช่าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 5,467,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตรวจแบบแปลนตามเทศบัญญัติ เรืองค่าตอบแทนตรวจ
แบบแปลน ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่างทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําของกองช่างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
1.) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์งาน
ต่าง ๆ ของเทศบาล อําเภอ จังหวัด ป้ายจราจร ตีเส้นจราจร ป้ายชือ
ถนน ซอย ค่าจ้างเครืองจักร ขุดลอกคลอง ลอกท่อระบายนํา บํารุงรักษา
ต้นไม้ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
2.) ค่าบํารุงรักษาทางสาธารณะ โดยการจ้างคนงานตัดหญ้า กําจัด
วัชพืช ใส่ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ซ่อมแซมบํารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของกองช่าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของกองช่าง เช่น รถกระเช้า รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ เครือง
พิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
ปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินอืน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 4,555,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานเครืองใช้ต่างๆ ภายในสํานักงานของ
กองช่าง เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์
ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสําคัญต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในการปฏิบัติราชการของกอง
ช่าง เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า คัตเอาท์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวของกอง
ช่าง เช่น ถ้วย ชาม แก้วนํา จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด นํายาทํา
ความสะอาด กระติกนําร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก และค่านํารดนํา
ต้นไม้ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี สว่าน ค้อน เลือย คีม ยางไพร์มโค้ท วัสดุแอสฟัลท์ติก ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี นํามันเครือง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไส้กรอง ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้ในการปฏิบัติราชการของกอง
ช่าง เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล จารบี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลและงานสวนสาธารณะทีรับผิดชอบของกองช่าง เช่น ปุ๋ย ยาฆ่า
แมลง เมล็ดพันธุ์พืช ต้นไม้ กระถางต้นไม้ กระถางสําหรับปลูกต้นไม้ ฯลฯ
 ตามนโยบายของจังหวัดชลบุรี บํารุงรักษาต้นไม้ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองช่าง เช่น แผ่นป้าย
ประกาศ แผนทีตําบลฯ กระดาษเขียนโปสเตอร์สีต่างๆ พู่กัน ค่าล้างรูป ค่า
อัดรูป แผ่นซีดี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายให้ช่างไฟฟ้าของกองช่างและงาน
สวนเพือปฏิบัติงานนอกสถานที ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เช่น หมึกพิมพ์สําหรับ
เครืองปรินเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที
มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.- บาท ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 70,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี ระดับ 3-6 จํานวน 1 ชุด จํานวน 5,500 บาท
 - เพือเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี ระดับ 3-6  จํานวน 1
 ชุดๆ ละ 5,500.-บาท  โดยมีคุณลักษณะเป็นโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี ระดับ 3-6  จํานวน 1 ชุด
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน  2552 
 - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 24 ลําดับที 7 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครืองเบนซิน ขนาด 22 นิว จํานวน 1 เครือง จํานวน 10,200 บาท

 - เพือเป็นค่าจัดซือเครืองตกแต่งพุ่มไม้แบบเครืองเบนซิน ขนาด 22
 นิว จํานวน 1 เครืองๆละ 10,200.- บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นเครืองตัด
แต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครืองยนต์แบบ มือถือ ใช้เครืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2
 จังหวะ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 21  ซีซี ฯลฯ
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ม.ค.2561
 - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 21 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

จัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้แบบไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง จํานวน 4,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือเครืองตกแต่งพุ่มไม้แบบไฟฟ้า จํานวน 1 เครืองๆ
ละ 4,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นเครืองตัดแต่ง พุ่มไม้แบบ
ไฟฟ้า ขนาดใบมีด 20 นิว กําลังมอเตอร์  500 วัตต์ ฯลฯ
- ครุภัณฑ์รายการนีไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพือให้การ
บริหารและดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจําเป็นต้องซือตามราคาท้องถิน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 21 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 1 เครือง จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครืองๆ ละ 30,000
.- บาท คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
     - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
       1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
       3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
     - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
     - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
     - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 22 ลําดับที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครืองๆ ละ 7,100.- บาท มีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 22 ลําดับที 4 ตังจ่ายจากเงินรายได้

จัดซือเครืองพิมพ์มัลติฟังชัน แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครือง จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 7,900.- บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 23 ลําดับที 5 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1
 เครืองๆ ละ 5,900.- บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 23 ลําดับที 6 ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตจําหน่ายประปาภายในเขตเทศบาล ม.1-ม.7 ตําบลห้วย
กะปิ

จํานวน 1,000,000 บาท

1. สนับสนุนกิจการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ชลบุรี และการประปาส่วน
ภูมิภาคชลบุรี ตังไว้ 1,000,000.- บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 41 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําภายในเขตเทศบาล ม.1-ม.7 ตําบลห้วยกะปิ จํานวน 2,000,000 บาท
2. สนับสนุนกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บางแสน ตังไว้ 2,000,000.- บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 41 ลําดับ
ที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 4,730,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,730,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,530,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าส่งตรวจวัตถุตัวอย่าง ค่ากําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ อันเป็นภารกิจของกองสาธารณสุขฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการขยะครบ
วงจร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 112
 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการดูดฉีดล้างท่อระบายนําด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูง ม.1-ม.7 ต.ห้วย
กะปิ

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดูดฉีดล้างท่อระบายนําด้วยรถดูดฉีด
แรงดันสูง ม.1–ม.7 ต.ห้วยกะปิ เช่น ค่าจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายนํา
ด้วยรถฉีดนําแรงดันสูงในพืนทีหมู่ที 1 – 7 ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ
.ศ.2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564) หน้าที 96 ลําดับ
ที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ เพือใช้ในการจัดเก็บขยะต่างๆ ภายในตําบล
ห้วยกะปิ ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 830,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนชุมชน เช่น ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าป้าย ไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มี.ค.2553  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 72
  ลําดับที 4 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลเคลือนที เช่น ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 71 ลําดับ
ที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 71
  ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรักลูกผูกพันสานสายใยในครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักลูกผูกพันสานสายใยใน
ครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 68
  ลําดับที 15 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดเวที
ประชาคม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ
.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 5797 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที 29 มกราคม 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 72 ลําดับ
ที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนการส่งเสริมและเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะ
กรรมการหมู่บ้าน

จํานวน 300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการส่งเสริมและ
เพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของทีระลึก ค่า
เช่าทีพัก  ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ค่านํามันเชือเพลิง ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 73  ลําดับ
ที 5 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน จํานวน 350,000 บาท
-เพือสนับสนุนการทํากิจกรรมของชุมชนเพือให้ประชาชนในแต่ละชุมชน
ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมเพือพัฒนาชุมชน กิจกรรมเกียวกับ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์สิงแวดล้อม กิจกรรมของเด็กและเยาวชน และพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 118
 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 990,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง
ชุมชน เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุกีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าจ้างจัดทํา
ป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัลตอบแทนผู้ชนะการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 68 ลําดับ
ที 13 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้าน
กีฬา (ฟุตบอล) โดยมีรายละเอียดประมาณการใช้จ่ายเงิน ดังนี ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 67
 โครงการที 12 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตซอล จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา
ฟุตซอลโดยมีรายละเอียดประมาณการใช้จ่ายเงิน ดังนี ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม เช่น ลูกฟุตบอล สมุด กระดาษ ปากกา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 8 ลําดับที 4 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา โดยมีรายละเอียดประมาณการใช้จ่ายเงิน ดังนี ค่าชุดกีฬาฟุตบอล ค่า
อาหารและเครืองดืมสําหรับนักกีฬา ค่าตอบแทนผู้ควบคุม ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีใช้ในการแข่งขันกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ผ้าเย็น ผ้าพันแผล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 67
 โครงการที 11 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬาของกองการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน รวม 500,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดหาอุปกรณ์การออกกําลังกายประจําศูนย์สุขภาพตําบลห้วยกะปิ จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาอุปกรณ์การออกกําลังกายศูนย์
สุขภาพตําบลห้วยกะปิ เช่น เครืองออกกําลังกายต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 8 ลําดับที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จํานวน 80,000 บาท
1.สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จํานวน 1 โครงการ
   1.1 โครงการกีฬาและกีฬาพืนบ้านต้านยาเสพติด ตังไว้ 80,000
.- บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 38 ลําดับที 6 ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการร่วมกิจกรรมวันไหล
บางแสน เช่น ค่าจ้างเหมาก่อพระทรายวันไหลบางแสน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 64 ลําดับ
ที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี ป้ายไว
นิลประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ ค่านําดืม ค่าต้นเทียนและค่า
จ้างเหมาตกแต่งเทียน 
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 64 ลําดับ
ที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 430,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 430,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับการสนับสนุนเพือการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี วันสําคัญ
ของชาติ การศึกษาและการกีฬา ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 100,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นงบประมาณสนับสนุนเพือการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีวัน
สําคัญของชาติการศึกษา และการกีฬา ประจําปีงบประมาณ 2562 ตัง
ไว้ 100,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 117 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการขอรับการสนับสนุนเพือจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงาน
สงกรานต์ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 170,000 บาท

2.เพือจ่ายเป็นงบประมาณสนับสนุนงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งาน
สงกรานต์และงานประจําปี งบประมาณ 2562 ตังไว้ 170,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 117
 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จํานวน 160,000 บาท
3.สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จํานวน 2 โครงการ
   3.1 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ตังไว้ 70,000.- บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 38 ลําดับที 7 ตังจ่ายจากเงินรายได้
   3.2 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถินในการทําขนมสู่การเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ ตังไว้ 90,000.- บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 37 ลําดับที 4 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 15,313,000 บาท

งบลงทุน รวม 15,313,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 15,313,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายข้างร้านดวงสโตน 
ม.1

จํานวน 889,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายข้างร้าน
ดวงสโตน ม.1  โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 4.50 ม.ยาว 210.00 ม
.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 945.00 ตร.ม
. พร้อมปรับปรุงปากบ่อพักขนาด 1.15x1.15 ม.จํานวน 19 บ่อ (ตาม
แบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที 1/ 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 55 ลําดับที 4 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายแยกจากถนนคีรี
นคร 3 (สายข้างร้านข้าวสาร) ม.3

จํานวน 552,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายแยกจาก
ถนนคีรีนคร 3 (สายข้างร้านข้าวสาร)  โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล
.กว้าง 3.00 ม.ยาว 169.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 507.00 ตร.ม.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก ขนาด
เดิม  1.15x1.15 ม.จํานวน 15 บ่อ (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)  เลข
ที  2/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 54 ลําดับที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายหนองสมอ 4 ม.3 จํานวน 572,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายหนอง
สมอ 4 โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 4.50 ม.ยาว 139.00 ม
.หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 625.50  ตร.ม
. พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก ขนาด 1.15x1.15 ม.จํานวน 12 บ่อ (ตาม
แบบ ทต.ห้วยกะปิ)  เลขที  3/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 53 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. สายชากพุดซา 1/4 
(ข้างบ้าน ผญ.เปียก) ม.4

จํานวน 962,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.       สาย
ชากพุดซา 1/4 (ข้างบ้าน ผญ.เปียก) โดยก่อสร้างผิวจราจรคสล
.กว้าง 5.00 ม.ยาว 160.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. และวางท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมบ่อพัก 95.00 ม. , วางท่อ
ระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ความ
ยาวรวมบ่อพัก 21.76 ม.และปรับปรุงบ่อพักเดิม จํานวน 5 บ่อ (สอบเขต
ทางก่อนดําเนินการ) (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)  เลขที 5 / 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 17 ลําดับที 8 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. สายห้วยกะปิ 17/5 
(ด้านข้างอู่นิคมฯ) ม.5

จํานวน 713,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.สายห้วย
กะปิ 17/5 (ด้านข้างอู่นิคมฯ)  โดยก่อสร้างผิวจราจรคสล.กว้าง 5.50 ม
.ยาว 99.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพืนทีดําเนินการไม่น้อย
กว่า 544.50 ตร.ม. , วางท่อระบายนําคสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมบ่อพัก 8.16 ม., วางท่อ
ระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อพักคสล.ความ
ยาวรวมบ่อพัก 99.00 ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)   เลขที  10/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 13 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 702,150.- บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 10,850.- บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.สายหนองสมอ 2 ม
.3

จํานวน 7,376,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.สายหนอง
สมอ 2 โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.พร้อมรางระบายนํารูปตัววี กว้าง 6.00
 ม.ยาว 679.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพืนทีดําเนินการไม่น้อย
กว่า 4,074.00 ตร.ม. และวางท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมบ่อพัก 1,247 ม.พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก คสล.เดิม 12 บ่อและก่อสร้างรางระบายนํารูปตัว
วี กว้าง 0.60 ม.รวมสองข้างทาง ยาวรวม 1,346 ม. (ตามแบบ ทต.ห้วย
กะปิ) เลขที  4/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 52 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกะปิ 17/7 (ข้างร้านนายดํา) ม.5 จํานวน 523,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกะปิ 17/7 (ข้างร้านนาย
ดํา) โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 6.00 ม.ยาว 98.00 ม.หนา 0.15 ม
. หรือคิดเป็นพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 588.00 ตร.ม. , พร้อมปรับปรุง
บ่อพักเดิม(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที 11/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 13 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายนํา คสล.สายคีรีนคร 8/3 
(บ้านนายแขก) ม.7

จํานวน 679,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายนําคสล.สายคีรี
นคร 8/3 (บ้านนายแขก)  โดยก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม
.ยาว 160.00 ม.หรือคิดเป็นพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม
. และวางท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พัก คสล.ความยาวรวมบ่อพัก 160.00 ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลข
ที 12/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 41 ลําดับที 15 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายนํา คสล.สายแยกจากถนน
ประชาวัฒนา 2 (ข้างร้านเซียงกง) ม.4

จํานวน 1,274,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายนําคสล.สาย
แยกจากถนนประชาวัฒนา 2 (ข้างร้านเซียงกง) โดยก่อสร้างผิวจราจรหิน
คลุก กว้าง 6.00 ม.ยาว 276.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพืนทีดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 1,656.00 ตร.ม. และวางท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อพักคสล. ความยาวรวมบ่อพัก 306.00 ม
. (สอบเขตทางก่อนดําเนินการ) (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที 7/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 57 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการติดตังป้ายชือซอย ชือถนน ม.1-ม.7 จํานวน 498,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าติดตังป้ายชือซอย , ชือถนน ม.1-ม.7 โดยจัดทําป้ายเหล็ก
พร้อมเสาเหล็กอาบสังกะสี จํานวน 30 ป้าย(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลข
ที 13/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 18 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. บริเวณเลียบทางรถไฟ (ช่วงถนนห้วยกะปิ 
12) ม.4

จํานวน 85,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล.บริเวณเลียบทาง
รถไฟ (ช่วงถนนห้วยกะปิ 12) โดยขุดวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จํานวน 20 ท่อน และก่อสร้างผิวจราจร คสล
. หนา 0.20 ม. พืนทีรวม 66.40 ตร.ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลข
ที  6/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 16 ลําดับที 6 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. ลอดถนนเลียบทางรถไฟช่วงหน้าบ้านนาย
หัสวรรษ ม.5

จํานวน 155,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล.ลอดถนนเลียบทางรถไฟ
ช่วงหลังบ้านนายหัสวรรษ โดยขุดวางท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 ม. จํานวน 3 ช่วงๆละ 9 ท่อน หรือคิดเป็นท่อระบายนําทัง
หมด 27 ท่อน (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที 9/ 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 14 ลําดับที 4 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.ลอดถนนเลียบทางรถไฟช่วงหลังวิทยาลัย
เทคนิคบางแสน ม.5

จํานวน 285,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล.ลอดถนนเลียบทางรถไฟ
ช่วงหลังวิทยาลัยเทคนิคบางแสน โดยขุดวางท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.จํานวน 3 ช่วงๆละ 11 ท่อนหรือคิดเป็นท่อระบาย
นําทังหมด 33 ท่อน (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที  8/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 16 ลําดับที 7 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพ
อืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 22 สิงหาคม 2532 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างที
อยู่ในความรับผิดชอบชองกองช่าง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน คสล. ถนนลูกรัง ระบบท่อระบายนํา ระบบท่อ
ประปา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาณไฟจราจร เครืองหมายจราจร
ต่างๆ อาคารสํานักงานในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลห้วยกะปิ ฯลฯ
 เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืช
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าต้นพันธุ์พืชไม้ผลเพือนํามาแจกจ่ายให้
แก่ประชาชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13  พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 74  ลําดับ
ที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์กําจัดศัตรูพืช จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการใช้สารชี
วภัณฑ์กําจัดศัตรูพืช เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสารชี
วภัณฑ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 50  ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรมและคู่มือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ป้ายไวนิล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 75  ลําดับ
ที 4 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบียประชุม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 74
  ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิน
รักษ์โลก เช่น ด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้าที 13 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,207,980 บาท

งบกลาง รวม 19,207,980 บาท
งบกลาง รวม 19,207,980 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 781,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 732,600 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 48,400 บาท 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,300,000 บาท
-เพือดําเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60
 ปี บริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 77 ลําดับ
ที   2  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท
-เพือดําเนินการรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คนพิการทีมี
สิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยขอขึนทะเบียนเพือ
ขอรับเงินเบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 และทีแก้ไขเพิม
เติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 77 ลําดับ
ที 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  14:02:59 หน้า : 51/52



เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 168,000 บาท
-เพือดําเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน ทีมี
สิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 78 ลําดับ
ที 3 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 84,000 บาท และตังจ่ายจาก
เงินรายได้ จํานวน 84,000 บาท

สํารองจ่าย จํานวน 505,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกรณีมี
เหตุฉุกเฉินหรือตามโครงการทีต้องการดําเนินการ แต่ไม่ได้ตังงบ
ประมาณไว้ในกองใด และจําเป็นต้องดําเนินการเพือแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนหรือเป็นการดําเนินการตามนโยบาย/คําสังของ
อําเภอ/จังหวัด/รัฐบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสันนิบาต จํานวน 183,100 บาท

ค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (คํานวนตังจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1ส่วน6 ของรายรับจริงในปีทีผ่านมาไม่รวมเงินกู้ เงินจากการจ่าย
ขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตังจ่ายจากเงินรายได้

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 600,000 บาท
-เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลห้วยกะปิ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 108 ลําดับ
ที 1  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

สมทบงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายสมทบงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตังจ่าย
จากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าทําศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลห้วยกะปิ เสียชีวิตระหว่าง
ปฏิบัติราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,732,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญให้แก่พนักงาน
เทศบาล โดยตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบ
ประมาณทัวไปในปีนี ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล -เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการท้องถิน ที มท 0808.5/ ว 45 ลงวัน
ที  24 สิงหาคม 2552  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 7,980 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการท้องถิน ตังจ่าย
จากเงินรายได้
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