
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลหาดทรายรี

อําเภอ เมืองชุมพร   จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 37,926,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,804,080 บาท
งบบุคลากร รวม 9,467,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีตามบัญชีท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 โดย
คํานวณตังจ่าย 12 เดือน (27,600 บาท/เดือน) (สํานักปลัดเทศบาล)
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ตังไว้ 364,320 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
เดือนของรองนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 โดยคํานวณตังจ่าย 12
 เดือน (รองนายกฯ 2 ท่านฯ ละ 15,180 บาท/เดือน) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรีตามบัญชีท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 โดย
คํานวณตังจ่าย 12 เดือน (4,000 บาท/เดือน) (สํานักปลัดเทศบาล)
- เงินประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตังไว้ 72,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่งของรองนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 โดย
คํานวณตังจ่าย 12 เดือน (รองนายกฯ 2 ท่านฯ ละ 3,000
 บาท/เดือน) (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีตามบัญชีท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 โดย
คํานวณตังจ่าย 12 เดือน (4,000 บาท/เดือน) (สํานักปลัดเทศบาล)
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ตังไว้ 72,000 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 โดย
คํานวณตังจ่าย 12 เดือน (รองนายกฯ 2 ท่านฯ ละ 3,000
 บาท/เดือน) (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 โดย
คํานวณตังจ่าย 12 เดือน (9,660 บาท/เดือน) (สํานักปลัดเทศบาล)
- เงินค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี  ตังไว้ 82,800 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 โดย
คํานวณตังจ่าย 12 เดือน (6,900 บาท/เดือน) (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตามบัญชีท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 โดย
คํานวณตังจ่าย 12 เดือน (15,180 บาท/เดือน) (สํานักปลัดเทศบาล)
- เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  ตังไว้ 149,040 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตามบัญชีท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 โดย
คํานวณตังจ่าย 12 เดือน (12,420 บาท/เดือน) (สํานักปลัดเทศบาล)
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  ตังไว้ 1,159,200 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 โดยคํานวณตัง
จ่าย 12 เดือน (สมาชิกจํานวน 10 ท่านฯละ 9,660 บาท/เดือน) (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,842,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,851,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
เทศบาลจํานวน 5 อัตรา ดังนี
1) นักบริหารงานท้องถิน (ปลัดเทศบาล)
2) นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าสํานักปลัด)
3) นิติกร
4) นักจัดการงานทัวไป
5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(สํานักปลัดเทศบาล)     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินอืนๆทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯของพนักงานเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด และ
ตําแหน่งอืนๆตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด (สํานักปลัดเทศบาล)    

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 249,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํารวมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สํานักปลัดเทศบาล)    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,112,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
2) พนักงานจ้างทัวไป
 (สํานักปลัดเทศบาล)   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 418,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป
(สํานักปลัดเทศบาล)   

งบดําเนินงาน รวม 3,337,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าออกข้อสอบในการสอบแข่งขัน คัดเลือก หรือ
จ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในหยุดราชการหรือจ่ายเป็นเงินรางวัล ฯลฯ (สํานักปลัด
เทศบาล)
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเบียประชุม จํานวน 1,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการทีสภาเทศบาลแต่งตังขึน  
ได้รับเงินค่าเบียประชุมรายครังเฉพาะทีมาประชุม (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ซึงปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ตามคําสังผู้บังคับบัญชา โดยมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ.2550 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที 3) พ.ศ.2559
 (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 67,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิน พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) 
พ.ศ.2549 (สํานักปลัดเทศบาล)

วันทีพิมพ์ : 28/11/2561  13:00:45 หน้า : 4/26



ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
สารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิงพิมพ์ต่างๆ รถโฆษณาประชา
สัมพันธ์ 
ค่าจัดทําวารสารสิงพิมพ์ แผ่นพับ ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)    

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจกรรมทีเทศบาลไม่สามารถ
ดําเนินการได้ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาอืนๆ 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทีดิน และค่าธรรมเนียมอืนใด ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
รายจ่ายนี
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือจ่ายเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน เยียมชม ทัศนศึกษาดู
งานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล โดย
เบิกจ่ายเป็น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าบริการ
อืนๆทีเกียวข้อง(สํานักปลัดเทศบาล)
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองใน
การประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ทีได้รับ
แต่งตังตามกฎหมาย ตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย ซึงเบิกเป็นค่าอาหาร เครืองดืม และบริการอืนๆทีจําเป็น (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
- ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเกียวกับการรับเสด็จ
(สํานักปลัดเทศบาล)
    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆทีจําเป็นและเหมาะสม (สํานักปลัดเทศบาล)
    

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน (สํานักปลัด
เทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ในการเดิน
ทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับคําสัง
จากผู้บริหารท้องถินให้ไปปฏิบัติราชการเพือประโยชน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเ◌ิดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 (สํานักปลัดเทศบาล)
    

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารหรือสมาชิกสภา
เทศบาล กรณีหมดวาระ ยุบสภา แทนตําแหน่งทีว่าง คณะกรรมการการ
เลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่และกรณีอืนๆ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี (พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 13 ลําดับที 2  (สํานักปลัด
เทศบาล)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถบรรทุกนํา รถบรรทุกขยะ รถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์สํานัก
งาน  รถจักรยานยนต์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ ไฟฟ้า ประปา 
ป้ายต่างๆ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
    

ค่าวัสดุ รวม 665,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี ตู้ ปากกา ดินสอ แฟ้ม 
คลิป เป๊ก ไม้บรรทัด ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ซอง ตรายาง
ธงชาติ ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ
เทปพันสายไฟ สายไฟ ปลักไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศ ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง เข่ง ผู้ปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อน ส้อม แก้วนํา จานรอง นํายาขัดพืน กระติกนํา ถังขยะ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย ค้อน ตะปู จอบ เสียม เลือย สว่าน 
ท่อนํา อุปกรณ์ประปา ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน 
หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู นํามันเบรก หม้อนํารถยนต์ นํากลัน 
ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ (สํานักปลัด
เทศบาล)
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน 
นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์สํานักงาน รถบรรทุกขยะ 
รถบรรทุกนํา รถกระเช้าไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองพ่น
สารเคมี ครุภัณฑ์อืนๆ หรือรถของหน่วยงานอืนทีมาช่วยเหลือการปฏิบัติ
ราชการในเขตเทศบาลตําบลหาดทรายรี ตามความจําเป็น (สํานักปลัด
เทศบาล)    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปภาพทีได้จากการ ล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
    

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ถุงมือเก็บขยะ รองเท้า เสือกันฝน 
เสือกักสะท้อนแสง เสือชูชีพ ชุดเก็บขยะ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และชุดพละ ชุดนักเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์ เมนบอร์ด เครืองกระจายสัญญาณ 
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สํานักปลัด
เทศบาล)
     

วัสดุอืน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆทีไม่เข้าลักษณะและประเภท ตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณฯ เช่น กรวยจราจร แผงเหล็กกันจราจร สัญญาณไฟ เครือง
หมายจราจร ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,907,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล กิจการประปา ศูนย์บริการ
นักท่องเทียว ศาลาเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน กล้อง CCTV และอืนๆที
เป็นทรัพย์สินของเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับสํานักงานเทศบาล ศูนย์บริการนักท่อง
เทียวและอืนๆทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับสํานักงานเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
(สํานักปลัดเทศบาล)
     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 77,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้
ใช้บริการ  ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)    

งานบริหารงานคลัง รวม 2,330,944 บาท
งบบุคลากร รวม 2,042,144 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,042,144 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,484,124 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
เทศบาล  
ตําแหน่งต่างๆดังนี
- นักบริหารงานคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง)
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(กองคลัง)   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานเทศบาล (กองคลัง)

    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (กองคลัง)   
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 207,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  จํานวน 1 อัตรา (กองคลัง)    

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 270,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  (กองคลัง)   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองคลัง)    

งบดําเนินงาน รวม 288,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น  ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซือหรือจ้าง และ
บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างทีปรึกษาฯ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อัตราเบิกจ่าย
ตามทีกระทรวงการคลังกําหนด (กองคลัง)
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 (กองคลัง)
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ซึงปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ตามคําสังของผู้บังคับบัญชา โดยมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราช
การ พ.ศ.2550 (กองคลัง)
   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
 (กองคลัง)
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541และ
ทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
สารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิงพิมพ์ต่างๆ รถโฆษณาประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดทําวารสารสิงพิมพ์ แผ่นพับ ฯลฯ  (กองคลัง)

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจกรรมทีเทศบาลไม่สามารถ
ดําเนินการได้ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาอืนๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ  (กองคลัง)

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทีดิน และค่าธรรมเนียมอืนใด ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
รายจ่ายนี
(กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ในการเดิน
ทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับคําสังจากผู้บริหารท้องถินให้ไปปฏิบัติ
ราชการเพือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 (กองคลัง) 

     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ (กองคลัง)    

ค่าวัสดุ รวม 91,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สมุด
บัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ (กองคลัง)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล 
นํามันเครือง ฯลฯ (กองคลัง)    
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์พู่กัน สี ฟิล์ม รูปภาพทีได้จากการ ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ (กองคลัง)  
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ เมาส์ แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)    

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ (กองคลัง)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯ (กองคลัง) 
   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไป เพือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับอาสาสมัครการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
การตังจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์และงานสําคัญอืนๆ  (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่า
อุปกรณ์ในการตังจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 29 ลําดับที1
 (สํานักปลัดเทศบาล)
 
  

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ค่าอุปกรณ์ในการตังจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 29 ลําดับที2
 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น นํายาเคมีดับเพลิง วัสดุ
อุปกรณ์ในการดับเพลิง ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 986,100 บาท
งบบุคลากร รวม 851,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 851,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 524,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดทรายรี  (สํานักปลัดเทศบาล)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
(สํานักปลัดเทศบาล)   

งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจ้างครูปฏิบัติการสอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนปากนํา
ชุมพรวิทยา

จํานวน 135,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจ้างครูปฏิบัติการสอนวิชาดนตรีสากล ให้
กับโรงเรียนปากนําชุมพรวิทยา จํานวน 9 เดือน ตังแต่เดือน
มกราคม - กันยายน พ.ศ.2562 อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,656,193 บาท
งบดําเนินงาน รวม 732,193 บาท
ค่าใช้สอย รวม 224,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 224,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หาดทรายรี จํานวน 34 คน อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน
(34x20x245) เป็นเงิน 166,600 บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (สือการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษาและเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หาดทรายรี จํานวน 34 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี (34x1,700)
เป็นเงิน 57,800 บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 26 ลําดับที 1 และ 2
 (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 507,793 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 507,793 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป
.6ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตําบลหาดทรายรี และศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดทรายรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุดที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
1)โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม จํานวน 98 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท  จํานวน 260 วัน (98x7.37x260) เป็นเงิน 187,787.60 บาท
2)โรงเรียนบ้านหาดทรายรี จํานวน 133 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท  จํานวน 260 วัน (133x7.37x260) เป็นเงิน 254,854.60 บาท
3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดทรายรี จํานวน 34 คน อัตราคน
ละ  7.37 บาท จํานวน 260 วัน (34x7.37x260) เป็นเงิน 65,150.80
 บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 26 ลําดับที3
 (สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 924,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 924,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6 โรงเรียนบ้าน
ทุ่งมะขาม

จํานวน 392,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก 
ป.1-ป.6  ของโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม จํานวน 98 คน อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน (98x20x200) เป็นเงิน 392,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 68 ลําดับที 2
 (สํานักปลัดเทศบาล)

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6 โรงเรียนบ้าน
หาดทรายรี

จํานวน 532,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก 
ป.1-ป.6  ของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี จํานวน 133 คน อัตราคนละ 20
 บาทจํานวน 200 วัน (133x20x200) เป็นเงิน 532,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 68 ลําดับที 2
 (สํานักปลัดเทศบาล)
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 188,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 188,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 188,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่ง
มะขาม

จํานวน 188,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ม.1-ม.3
 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม จํานวน 47 คน อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน
(47X20X200) เป็นเงิน 188,000 บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 68 ลําดับที 2
 (สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลเมืองชุมพร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 31 ลําดับที 2
 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 
สารกําจัดลูกนํายุงลาย นํายาตรวจสารเสพติด ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออืนๆทีมาตามการเปลียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
อืนๆ
ทีมาตามการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น ป้ายโครงการ วัสดุและ
อุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 3  ลําดับที 3 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคภัยต่างๆจากสุนัขและแมว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรค
ภัยต่างๆจากสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เช่น ป้ายโครงการ วัคซีน วัสดุ
และอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 3  ลําดับที 1 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ป้ายโครงการ อาหารว่าง
และเครืองดืม ทรายอะเบท นํายาพ่นยุง วัสดุและอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น ฯลฯ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 3  ลําดับที 2 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

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

จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการชุมชน แห่งละ 20,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 14  ลําดับที 1 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,871,580 บาท
งบบุคลากร รวม 2,236,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,236,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,111,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
เทศบาล  ตําแหน่งต่างๆดังนี
- นักบริหารงานช่าง (ผู้อํานวยการกองช่าง)
- นายช่างไฟฟ้า
- นายช่างโยธา
 (กองช่าง)   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานเทศบาล (กองช่าง)
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 936,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 137,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง)    

เงินอืนๆ จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อัตราเดือนละ 750 บาท (กองช่าง)   

งบดําเนินงาน รวม 634,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในหยุดราชการหรือจ่ายเป็นเงิน
รางวัล ฯลฯ (กองช่าง)
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ซึงปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการตามคําสังของผู้
บังคับบัญชา โดยมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
 (กองช่าง)   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที 3) พ.ศ
.2559 (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลและผู้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
สารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิงพิมพ์ต่างๆ รถโฆษณาประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดทําวารสารสิงพิมพ์ แผ่นพับ ฯลฯ  (กองช่าง)
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในกิจกรรมทีเทศบาลไม่สามารถ
ดําเนินการได้ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าติด
ตังระบบไฟฟ้า ระบบประปา ค่าเป่าล้างบ่อประปา ค่าสํารวจทางธรณี
ฟิสิกส์ ปรับปรุงป้ายจราจร ค่าจ้างเหมาอืนๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ  (กอง
ช่าง)

ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทีดิน และค่าธรรมเนียมอืนใด ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภท
รายจ่ายนี
(กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ในการเดิน
ทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้ทีได้รับคําสัง
จากผู้บริหารท้องถินให้ไปปฏิบัติราชการเพือประโยชน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 (กองช่าง) 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดทีดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารังวัดทีดินสาธารณประโยชน์ในตําบลหาดทรายรี (กอง
ช่าง)   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กองช่าง)    

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง 
แบบพิมพ์ กระดาษเขียนแบบ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ 
ปลักไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ ลูกถ้วยสายอากาศ ฯลฯ (กองช่าง)    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรง ค้อน ตะปู ตลับ
เมตร ปูน อิฐ หิน ทราย ท่อนํา อุปกรณ์ประปา ฯลฯ (กองช่าง)    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน นํามันเบรก ล็อคเกียร์ ฯลฯ (กองช่าง)    
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามัน
เครือง นํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถของเทศบาล หรือหน่วยงานอืนทีมา
ปฏิบัติราชการในเขตเทศบาลตามความจําเป็น (กองช่าง)    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ แป้น
พิมพ์ เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองช่าง)    

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,353,200 บาท
งบลงทุน รวม 4,353,200 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,353,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคงโกมินทร์ หมู่ที 7 ตําบล
หาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

จํานวน 121,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคงโกมินทร์ หมู่ที 7
ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ระยะทางยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 177.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50
 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8.85 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาลตําบลหาดทราย
รีกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 8 ลําดับที 12 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่คิด ช่วงที 1 หมู่ที 
1 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

จํานวน 670,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่คิด ช่วง
ที 1 หมู่ที 1 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร รางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก มีฝาปิดสองข้างยาว 220.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 2
 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาลตําบลหาดทรายรีกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 7 ลําดับที 7 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย-เลียบหัวเขา ซอย 
1 หมู่ที 5 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

จํานวน 627,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทราย-เลียบหัว
เขา ซอย 1 หมู่ที 5 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 228.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 912.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 34.20
 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที
เทศบาลตําบลหาดทรายรีกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 8 ลําดับที 14 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนยาง ซอย 3 หมู่ที 2 
ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

จํานวน 867,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนยาง ซอย 3 หมู่
ที 2 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ระยะทางยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามราย
ละเอียดแบบแปลนทีเทศบาลตําบลหาดทรายรีกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 7 ลําดับที 8 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ ซอย 5 ช่วงที 1 
หมู่ที 6 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

จํานวน 894,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ ซอย 5
 ช่วงที 1 หมู่ที 6 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร รางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก มีฝาปิดสองข้างยาว 280.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 2
 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาลตําบลหาดทรายรีกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 8 ลําดับที 11 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บํารุง ซอย 4 ช่วงที 1 
หมู่ที 4 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

จํานวน 527,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์บํารุง ซอย 4
 ช่วงที 1 หมู่ที 4 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกจํานวน
ไม่น้อยกว่า 25.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามราย
ละเอียดแบบแปลนทีเทศบาลตําบลหาดทรายรีกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 7 ลําดับที 9 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดทรายรี ซอย 3 หมู่ที 7 
ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

จํานวน 545,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดทรายรี ซอย 3
 หมู่ที 7 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50
 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลหาดทรายรีกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 8 ลําดับที 13 (กองช่าง)
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โครงการขุดลอกคูระบายนําสาธารณะ(มิยาซาว่า) หมู่ที 5 ตําบลหาดทรายรี 
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูระบายนําสาธารณะ(มิยาซาว่า) หมู่ที 5 ตําบลหาด
ทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึกโดย
เฉลีย 1.20 เมตร ยาว 1,100 เมตร ปริมาณขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,524
 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที
เทศบาลตําบลหาดทรายรีกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 7 ลําดับที 10 (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดประชุมประชาคมตําบล เช่น 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครือมดืม ฯลฯ     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 61 ลําดับที 1 
(สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่
บ้าน เช่น 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครือมดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 61 ลําดับที 1 
(สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่างและเครือมดืม ฯลฯ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 30 ลําดับที 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครือมดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 25 ลําดับที 1 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างและเครือมดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 33 ลําดับที 8 
(สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครือมดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 25  ลําดับที 4  
(สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการอบรมให้ความรู้ในระบอบประชาธิปไตย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในระบอบ
ประชาธิปไตย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครือมดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 61  ลําดับที 3
(สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแล ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครือมดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 36  ลําดับที 12 
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างตําบล เช่น ค่า
ชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาต่างๆทีจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 30 ลําดับที 3
(สํานักปลัดเทศบาล)  
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
จ้างเหมาต่างๆทีจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 30 ลําดับที 2 
(สํานักปลัดเทศบาล)    
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์
บอล  ตะกร้อ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 563,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 563,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 563,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นในการ
จัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 32 ลําดับที 5
(สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เช่น ป้าย
โครงการ 
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นในการ
จัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 33 ลําดับที 7
(สํานักปลัดเทศบาล)   

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 28 กรกฎาคม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆและรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที  4 ลําดับที 1
(สํานักปลัดเทศบาล) 
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุม
พรเขตรอุดมศักดิ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 32 ลําดับที 3
(สํานักปลัดเทศบาล) 
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิง
หามหาราชินี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆและรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 32 ลําดับที 1
(สํานักปลัดเทศบาล)  
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โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและรายจ่ายอืนๆที
จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 32 ลําดับที 4
(สํานักปลัดเทศบาล)
โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาเนืองในวันคล้ายวันสินพระชนม์ของพลเรือเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีวางพวงมาลา เนืองในวันคล้ายวันสิน
พระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ
วงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ เช่น ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นในการจัด
งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 32 ลําดับที 6
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา ใบมีดตัดหญ้า กรรไกรแต่งกิงไม้ จอบ พลัว สปริงเกอร์ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)    

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,561,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อนํา อุปกรณ์ประปา ฯลฯ (กอง
ช่าง)   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม ปูน
ขาว  โซเดียมไฮดรอกไซด์ ฯลฯ (กองช่าง)    

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมาตรวัดนํา ชุดอุปกรณ์ติดตังมาตรวัดนํา และวัสดุ
อืนๆทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ (กอง
ช่าง)    
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งบลงทุน รวม 961,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 325,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองสูบนําแบบจุ่มนํา(ซัมเมอร์ส) จํานวน 325,000 บาท
เพือจัดซือเครืองสูบนําแบบจุ่มนํา(ซัมเมอร์ส) ชนิด 2 แรง 16 ใบพัด 
จํานวน 10 ตัว ในการสูบนําจากบ่อบาดาลเพือผลิตนําประปาหมู่บ้าน 
เป็นครุภัณฑ์ทีมีคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพือให้
เหมาะสมและคุ้มค่าสําหรับการใช้งาน ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิน
นันๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีของเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง หน้าที 19  ลําดับที 21
(กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 636,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายนําประปาหมู่บ้านแบบบาดาล สายโพงพาง หมู่
ที 5 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

จํานวน 493,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อเมนจ่ายนําประปาหมู่บ้านแบบบาดาล สาย
โพงพาง โดยวางท่อพีอี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร ความ
ยาว 1,520.00 เมตร ติดตังแคล้มรัดแยกพีอี ขนาด 90 มิลลิเมตร ลด 20
 มิลลิเมตร จํานวน 14  ตัว พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามรายละเอียด
แบบแปลนทีเทศบาลตําบลหาดทรายรีกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 12 ลําดับที 7  
(กองช่าง)
โครงการปรับปรุงระบบผลิตนําประปาหมู่บ้านแบบบาดาล สายสุขเสมอ ซอย 
1 หมู่ที 7 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

จํานวน 142,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบผลิตนําประปาหมู่บ้านแบบบาดาล สายสุข
เสมอ ซอย 1 หมู่ที 7 ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยทํา
การเปลียนถังเก็บนําใหม่ ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จํานวน 4 ถัง เปลียน
พืนไม้หอถังเก็บนําปูด้วยไม้เนือแข็ง ขนาด 2”x4” ติดตังตู้ควบคุมเครือง
สูบนําบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จํานวน 1 ชุด พร้อมปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ประสานระบบท่อภายในหอถังเก็บนํา พร้อมป้ายโครงการ  2
 ป้ายตามรายละเอียดแบบแปลนทีเทศบาลตําบลหาดทรายรีกําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเทศบาลตําบลหาดทรายรี(พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 12 ลําดับที 8  
(กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,716,903 บาท
งบกลาง รวม 9,716,903 บาท
งบกลาง รวม 9,716,903 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,703,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้น ตามสัญญาเงินกู้สินเชือ อปท.เลขที
สัญญา  800006126703 ลงวันที 1 ธันวาคม 2553 และบันทึกแก้ไข
เพิมเติมครังที 1 ต่อท้ายสัญญากู้เงินของผู้กู้รายเทศบาลตําบลหาดทราย
รี ลงวันที 14  สิงหาคม 2555 (สํานักปลัดเทศบาล)   

วันทีพิมพ์ : 28/11/2561  13:00:46 หน้า : 24/26



ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้ ตามสัญญาเงินกู้สินเชือ อปท.เลขที
สัญญา 800006126703 ลงวันที 1 ธันวาคม 2553 และบันทึกแก้ไขเพิม
เติมครังที 1  ต่อท้ายสัญญากู้เงินของผู้กู้รายเทศบาลตําบลหาดทรายรี ลง
วันที  14 สิงหาคม 2555 (สํานักปลัดเทศบาล)    

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 311,925 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างของ
เทศบาล และพนักงานจ้างตามโครงการการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนรายเดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล)    

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,594,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ(เบียยังชีพผู้สูงอายุ)ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด (สํานักปลัดเทศบาล) 
  

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,056,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ(เบียยังชีพคนพิการ)ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด (สํานักปลัด
เทศบาล)    

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อัตราตามระเบียบกําหนด 
(สํานักปลัดเทศบาล)

สํารองจ่าย จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินและจําเป็นเพือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ซึงไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ กรณีเกิดสาธารณ
ภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย  อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว โรคติดต่อ ฯลฯ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 27,658 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)
ตามข้อบังคับของสมาคมฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง ณ ปีที
ผ่านมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) รับจริงปี 2560 จํานวน 16,561,681.29 บาท คูณ
ด้วย 0.00167
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหาดทรายรี จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหาดทรายรี โดย
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สํานักปลัดเทศบาล)   

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าทําศพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที
เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 448,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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