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ของ 
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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ของ 

เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 



สารบัญ 
 

  หนา 
สวนท่ี 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย  
 - คําแถลงงบประมาณ 1-4 
สวนท่ี 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
 - บันทึกหลักการและเหตุผล 5 
 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 6-7 
 - รายจายตามแผนงานและงบรายจาย 8-16 
 - รายงานประมาณการรายรับ 17-18 
 - รายละเอียดงบประมาณรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 19-22 
 - รายงานประมาณการรายจาย 23-59 
 - รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป  
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
  - งานบริหารท่ัวไป 60-73 
  - งานวางแผนสถิติและวิชาการ 74-79 
  - งานบริหารงานคลัง 80-85 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน  
  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 86-91 
  แผนงานการศึกษา  
  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 92-97 
  - งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 98-106 
  แผนงานสาธารณสุข  
  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 107-110 
  - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 111-117 
  แผนงานเคหะและชุมชน  
  - งานไฟฟาและถนน 118 
  - งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 119-122 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งชุมชน 123 
  - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 124-126 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
  - งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 127-129 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 130-134 
  - งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 135-138 
  แผนงานงบกลาง  
  - งบกลาง 139-142 
 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 143-151 
สวนท่ี 3 งบประมาณรายจายเฉพาะการ  
 - กิจการประปา 152-161 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

   
 ภาคผนวก  
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจาํป 2561  
 

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งแรก  
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งท่ี 2  
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจาํป 2561 
 

 - การคํานวณคาใชจายดานบุคลากรตามมาตร 35 แหง พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 

 - ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 
  บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลโคกกรวด จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลโคกกรวดอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลโคกกรวด จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวดทุกทานไดทราบถึง
สถานการณคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังตอไปนี้ 
1. สถานะการคลัง      
 1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
      ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน 
ดังนี้   

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 145,332,846.53 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 76,041,019.04 บาท 
1.1.3 ทุนสํารองสะสม จํานวน 25,204,372.52 บาท 
1.1.4 รายงานกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  

จํานวน 12  โครงการ 
รวม 3,439,500.00 บาท 

1.1.5 รายงานกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน   
จํานวน 28  โครงการ 

รวม 30,666,730.00 บาท 

 1.2 เงินกูคงคาง จํานวน  6,340,238.22  บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2561 

(1) รายรับจริง   จํานวน  62,364,336.17  บาท  ประกอบดวย 
  หมวดภาษีอากร จํานวน 4,701,659.90 บาท 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,054,475.70 บาท 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 2,434,129.32 บาท 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 220,020.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 26,707,583.25 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 22,162,468.00 บาท 
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน - บาท 
(3) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค    จํานวน 5,084,000.00 บาท 
(4) รายจายจริง   จํานวน  37,831,627.58 บาท  ประกอบดวย 
  งบกลาง จํานวน 9,545,103.02 บาท 
  งบบุคลากร จํานวน 13,450,885.22 บาท 
  งบดําเนินงาน จํานวน 6,492,639.34 บาท 
  งบลงทุน จํานวน 95,000.00 บาท 
  งบรายจายอ่ืน จํานวน - บาท 
  งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,864,000.00 บาท 
(5) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 4,384,000.00 บาท 
(6) จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน - บาท 

 
 
 



3. งบเฉพาะการ 
ประเภทกิจการ ประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด กิจการประปา 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีรายรับจริง 5,446,975.55 บาท  

รายจายจรงิ 5,340,255.28 บาท 
  เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืน ๆ จํานวน - บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน - บาท 
  กําไรสะสม จํานวน - บาท 
  เงินฝากธนาคาร จํานวน 10,959,178.38 บาท 
  ทรัพยจํานํา จํานวน - บาท 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  รายรับ 
 

รายรับ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 

รายไดจัดเก็บเอง    
 หมวดภาษีอากร 4,875,000 5,000,000 5,000,000 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,711,000 1,628,900 1,029,950 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,300,000 3,700,000 3,500,000 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 148,100 71,100 370,050 
 รวมรายไดจัดเก็บเอง 9,034,100 10,400,000 9,900,000 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
 หมวดภาษีจัดสรร 37,177,000 34,600,000 40,300,000 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรร 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

37,177,000 34,600,000 40,300,000 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 28,788,900 28,000,000 25,800,000 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุน 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

28,788,900 28,000,000 25,800,000 

รวม 75,000,000 73,000,000 76,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

รายจาย 
 

รายรับ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 

จายจากงบประมาณ    
 งบกลาง 14,788,760 14,568,460 15,648,860 
 งบบุคลากร 23,873,460 24,300,610 25,345,600 
 งบดําเนินงาน 24,094,150 21,007,330 21,415,060 
 งบลงทุน 8,047,630 8,799,600 9,138,480 
 งบรายจายอ่ืน 30,000 30,000 30,000 
 งบเงินอุดหนุน 4,166,000 4,294,000 4,422,000 
 รวมจายจากงบประมาณ 75,000,000 73,000,000 76,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สวนที่ 2 

 

 

 

เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

ของ 

เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 
 



บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 ของเทศบาลตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
ดาน ยอดรวม (บาท) 

ดานบริหารงานท่ัวไป  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,093,260 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,206,140 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 10,774,620 
 แผนงานสาธารณสุข 5,532,910 
 แผนงานเคหะและชุมชน 5,011,940 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,582,890 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 760,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,389,380 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 15,648,860 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 76,000,000 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
  โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 สวนท่ี 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว โดยความ
เห็นชอบของ          สภาเทศบาลตําบลโคกกรวด และโดยการอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา    
  ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  ขอ 2. เทศบัญญัตินี้  ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561  เปนตนไป 
  ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 85,000,000 
บาท 
  ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไปเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 76,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
 

ดาน ยอดรวม (บาท) 
ดานบริหารงานท่ัวไป  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,093,260 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,206,140 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 10,774,620 
 แผนงานสาธารณสุข 5,532,910 
 แผนงานเคหะและชุมชน 5,011,940 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,582,890 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 760,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,389,380 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 15,648,860 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 76,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  9,000,000  บาท  
ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม (บาท) 
งบกลาง 397,000 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 2,639,200 
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) 5,063,800 
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 900,000 
งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรายจาย 9,000,000 

  ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ให
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล 
  ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี      เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561 
 
 

(ลงนาม) ปรีชา  มิตรสูงเนิน 
 (นายปรีชา มิตรสูงเนิน) 
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด 

อนุมัต/ิเห็นชอบ 
 

นฤชา โฆษาศิวิไลซ 
(นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ) 

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน 
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ดานการดําเนินงานอ่ืน (00400) 
แผนงานงบกลาง (00410) 

 
แผนงาน งานงบกลาง 

(00411) 
รวม 

 
งบ 
งบกลาง   
    งบกลาง 14,536,500.00 14,536,500.00 
    บําเหน็จ/บํานาญ 1,112,360.00 1,112,360.00 

รวม 15,648,860.00 15,648,860.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ดานบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 

แผนงาน งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

 
(00111) 

งานวางแผน
สถิติและวิชาการ 

(00112) 

งานบริหาร 
งานคลัง 
(00113) 

รวม 
 
งบ 

งบบุคลากร 6,884,160.00 1,513,620.00 3,512,700.00 11,910,480.00 
    เงินเดือน (ฝาย
การเมือง) 

3,072,000.00 - - 3,072,000.00 

    เงินเดือน (ฝาย
ประจาํ) 

3,812,160.00 1,513,620.00 3,512,700.00 8,838,480.00 

งบดําเนนิการ    6,210,630.00 709,030.00 849,120.00 7,768,780.00 
    คาตอบแทน 503,730.00 98,030.00 249,120.00 850,880.00 
    คาใชสอย 3,865,000.00 390,000.00 245,000.00 4,500,000.00 
    คาวัสด ุ 1,170,000.00 210,000.00 320,000.00 1,700,000.00 
    คาสาธารณูปโภค 671,900.00 11,000.00 35,000.00 717,900.00 
งบลงทุน  312,000.00 - 72,000.00 384,000.00 
    คาครุภัณฑ - - 72,000.00 72,000.00 
    คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

312,000.00 - - 312,000.00 

งบรายจายอ่ืน 30,000.00 - - 30,000.00 
    รายจายอ่ืน 30,000.00 - - 30,000.00 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
   เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 13,436,790.00 2,222,650.00 4,433,820.00 20,093,260.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ดานบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

 
แผนงาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 

การรักษาความสงบภายใน 
(00121) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร 2,108,440.00 2,108,440.00 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,108,440.00 2,108,440.00 
งบดําเนินการ    851,200.00 851,200.00 
    คาตอบแทน 206,200.00 206,200.00 
    คาใชสอย 340,000.00 340,000.00 
    คาวัสด ุ 300,000.00 300,000.00 
    คาสาธารณูปโภค 5,000.00 5,000.00 
งบลงทุน  246,500.00 246,500.00 
    คาครุภัณฑ 246,500.00 246,500.00 
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 
งบรายจายอ่ืน - - 
    รายจายอ่ืน - - 
งบเงินอุดหนุน - - 
   เงินอุดหนุน - - 

รวม 3,206,140.00 3,206,140.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) 
 

แผนงาน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

(00211) 

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

(00212) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร 1,258,200.00 1,325,880.00 2,584,080.00 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,258,200.00 1,325,880.00 2,584,080.00 
งบดําเนินการ    901,970.00 3,476,570.00 4,378,540.00 
    คาตอบแทน 53,970.00 147,390.00 201,360.00 
    คาใชสอย 700,000.00 1,022,080.00 1,722,080.00 
    คาวัสด ุ 148,000.00 2,197,100.00 2,345,100.00 
    คาสาธารณูปโภค - 110,000.00 110,000.00 
งบลงทุน  - - - 
    คาครุภัณฑ - - - 
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 
งบรายจายอ่ืน - - - 
    รายจายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน - 3,812,000.00 3,812,000.00 
   เงินอุดหนุน - 3,812,000.00 3,812,000.00 

รวม 2,160,170.00 8,614,450.00 10,774,620.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา 
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) 
 

แผนงาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
(00221) 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

(00223) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร 3,114,660.00 - 3,114,660.00 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,114,660.00 - 3,114,660.00 
งบดําเนินการ    843,250.00 1,215,000.00 2,058,250.00 
    คาตอบแทน 108,250.00 - 108,250.00 
    คาใชสอย 300,000.00 970,000.00 1,270,000.00 
    คาวัสด ุ 25,000.00 245,000.00 270,000.00 
    คาสาธารณูปโภค 410,000.00 - 410,000.00 
งบลงทุน  - - - 
    คาครุภัณฑ - - - 
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 
งบรายจายอ่ืน - - - 
    รายจายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน - 360,000.00 360,000.00 
   เงินอุดหนุน - 360,000.00 360,000.00 

รวม 3,957,910.00 1,575,000.00 5,532,910.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
 

แผนงาน งานไฟฟาถนน 
 

(00242) 

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 

(00244) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร - 2,030,040.00 2,030,040.00 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - 2,030,040.00 2,030,040.00 
งบดําเนินการ    - 2,561,900.00 2,561,900.00 
    คาตอบแทน - 277,900.00 277,900.00 
    คาใชสอย - 1,564,000.00 1,564,000.00 
    คาวัสด ุ - 720,000.00 720,000.00 
    คาสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน  - 170,000.00 170,000.00 
    คาครุภัณฑ - 170,000.00 170,000.00 
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 
งบรายจายอ่ืน - - - 
    รายจายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน 250,000.00 - 250,000.00 
   เงินอุดหนุน 250,000.00 - 250,000.00 

รวม 250,000.00 4,761,940.00 5,011,940.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250) 
 

แผนงาน งานบริหารท่ัวไป 
 

(00251) 

งานสงเสริมสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน 

(00252) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร 559,080.00 - 559,080.00 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 559,080.00 - 559,080.00 
งบดําเนินการ    43,810.00 980,000.00 1,023,810.00 
    คาตอบแทน 43,810.00 - 43,810.00 
    คาใชสอย - 900,000.00 900,000.00 
    คาวัสด ุ - 80,000.00 80,000.00 
    คาสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน  - - - 
    คาครุภัณฑ - - - 
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 
งบรายจายอ่ืน - - - 
    รายจายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 602,890.00 980,000.00 1,582,890.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ดานบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

 
แผนงาน งานศาสนาวัฒนธรรรมทองถิ่น 

 
(00263) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร - - 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) - - 
งบดําเนินการ    760,000.00 760,000.00 
    คาตอบแทน - - 
    คาใชสอย 760,000.00 760,000.00 
    คาวัสด ุ - - 
    คาสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน  - - 
    คาครุภัณฑ - - 
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 
งบรายจายอ่ืน - - 
    รายจายอ่ืน - - 
งบเงินอุดหนุน - - 
   เงินอุดหนุน - - 

รวม 760,000.00 760,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ดานการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
 

แผนงาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

(00311) 

งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน 
(00312) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร 3,038,820.00 - 3,038,820.00 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,038,820.00 - 3,038,820.00 
งบดําเนินการ    733,310.00 1,279,270.00 2,012,580.00 
    คาตอบแทน 238,310.00 - 238,310.00 
    คาใชสอย 190,000.00 529,270.00 719,270.00 
    คาวัสด ุ 300,000.00 750,000.00 1,050,000.00 
    คาสาธารณูปโภค 5,000.00 - 5,000.00 
งบลงทุน  50,000.00 8,287,980,00 8,337,980.00 
    คาครุภัณฑ 50,000.00 - 50,000.00 
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - 8,287,980,00 8,287,980.00 
งบรายจายอ่ืน - - - 
    รายจายอ่ืน - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 3,822,130.00 9,567,250.00 13,389,380.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

หมวด/ประเภท 
รับจริง ประมาณการ 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ผลตาง % ป 2562 

หมวดภาษีอากร               

- ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
   
3,633,885.00  

    
4,256,266.00  

   
4,532,526.00  

   
4,670,978.00  

     
4,350,000.00                -    

    
4,350,000.00  

- ภาษีบํารุงทองท่ี 
        
27,822.65  

        
25,824.80  

        
32,184.10  

        
32,625.85  

         
30,000.00                -    

        
30,000.00  

- ภาษีปาย 
      
421,126.00  

      
624,347.00  

      
648,271.00  

      
686,377.00  

       
620,000.00                -    

       
620,000.00  

  รวมหมวดภาษีอากร 
   
4,082,833.65  

   
4,906,437.80  

   
5,212,981.10  

   
5,389,980.85  

     
5,000,000.00                -    

    
5,000,000.00  

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต               

- คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา                   -    
          
4,985.80  

         
4,656.00  

         
4,656.00  

           
4,700.00  

        
100.00  

          
4,500.00  

- คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
        
10,606.00  

        
23,895.00  

        
89,587.00  

        
32,217.00  

         
71,000.00  

-        
57.75  

        
30,000.00  

- คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 
      
635,880.00  

      
743,550.00  

      
781,480.00  

      
782,340.00  

       
750,000.00                -    

       
750,000.00  

- คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 
        
12,000.00  

        
12,000.00  

        
12,000.00  

        
12,000.00  

         
12,000.00                -    

        
12,000.00  



- คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 
         
1,060.00  

          
1,040.00  

         
1,360.00  

         
1,780.00  

           
1,000.00  

         
50.00  

          
1,500.00  

- คาธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย 
         
1,830.00  

          
1,230.00  

            
870.00  

            
770.00  

           
1,000.00  

-        
10.00  

             
900.00  

- คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 
      
692,950.00  

      
777,800.00  

      
560,300.00  

         
1,500.00  

       
601,000.00  

-        
99.75  

          
1,500.00  

- คาปรับการผิดสัญญา 
        
79,105.00  

        
52,890.00  

        
97,717.00  

      
149,540.00  

         
90,000.00  

         
44.44  

       
130,000.00  

- คาปรับอ่ืน ๆ 
            
500.00  

          
1,190.00  

            
520.00  

            
270.00  

             
500.00  

-        
40.00  

             
300.00  

- คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมลูฝอย 
         
5,000.00  

          
5,000.00  

         
5,000.00  

         
5,000.00  

           
5,000.00                -    

          
5,000.00  

- คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการ 
        
69,100.00  

        
65,800.00  

        
69,350.00  

        
74,350.00  

         
70,000.00                -    

        
70,000.00  

ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ               

- คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
        
22,000.00  

        
21,500.00  

        
22,500.00  

        
24,500.00  

         
21,000.00  

           
4.76  

        
22,000.00  

ในครัว หรือพ้ืนท่ีอ่ืนใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 22 ตร.ม.               

- คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคมุอาคาร 
         
1,140.00  

          
1,850.00  

         
1,240.00  

         
1,760.00  

           
1,200.00  

         
45.83  

          
1,750.00  

- คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
            
775.00  

            
650.00  

            
505.00  

            
545.00  

             
500.00                -    

             
500.00  

- คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ  
         
1,020.00                     -                            -                  -                       -    

  รวมหมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 
   
1,532,966.00  

   
1,713,380.80  

   
1,647,085.00  

   
1,091,228.00  

    
1,628,900.00  

-        
36.77  

    
1,029,950.00  

หมวดรายไดจากทรัพยสิน               



- คาเชาหรือบริการสถานท่ี 
      
660,941.00  

    
1,041,015.00  

   
2,925,531.00  

   
2,539,960.00  

     
2,500,000.00                -    

    
2,500,000.00  

- คาดอกเบ้ีย 
   
1,071,130.84  

    
1,290,486.17  

   
1,170,956.20  

      
857,991.61  

     
1,200,000.00  

-        
16.67  

    
1,000,000.00  

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 
   
1,732,071.84  

    
2,331,501.17  

   
4,096,487.20  

   
3,397,951.61  

     
3,700,000.00  

-          
5.41  

    
3,500,000.00  

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               

- คาขายแบบแปลน 
      
394,500.00  

      
110,000.00  

        
33,200.00  

        
86,000.00  

         
33,000.00  

        
112.12  

        
70,000.00  

- คาจําหนายแบบพิมพและคาํรอง 
              
80.00  

              
52.00  

              
62.00  

              
44.00  

             
100.00  

-        
50.00  

              
50.00  

- รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  
      
114,510.00  

        
48,320.00  

        
38,000.00  

      
276,140.00  

         
38,000.00  

        
689.47  

       
300,000.00  

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
      
509,090.00  

      
158,372.00  

        
71,262.00  

      
362,184.00  

         
71,100.00  

        
420.46  

       
370,050.00  

รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให               

หมวดภาษีจัดสรร              .  

- ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 
      
346,363.21  

      
590,076.40  

      
534,468.34  

      
460,396.92  

       
590,000.00  

-        
15.25  

       
500,000.00  

- ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 
  
16,667,762.45  

  
17,109,829.56  

  
17,749,267.15  

  
18,175,559.87  

   
18,000,000.00  

-          
2.78    17,500,000.00  

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 
   
3,139,660.53  

    
3,126,589.09  

   
3,176,434.42  

   
3,100,117.71  

     
3,500,000.00  

-        
14.29  

    
3,000,000.00  

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
      
186,809.95  

      
174,407.33  

      
190,064.27  

      
161,609.55  

       
200,000.00  

-        
20.00  

       
160,000.00  

- ภาษีสุรา 
   
1,316,635.43  

    
1,489,810.46  

   
1,464,508.67  

   
1,474,392.78  

     
1,600,000.00  

-        
12.50  

    
1,400,000.00  



- ภาษีสรรพสามิต 
   
1,796,899.13  

    
2,566,595.00  

   
3,150,170.23  

   
3,553,113.15  

     
3,300,000.00  

           
9.09  

    
3,600,000.00  

- ภาษีการพนัน 
            
960.00                     -                      -                      -                        -                  -                       -    

- คาภาคหลวงแร 
        
70,268.39  

        
59,600.03  

        
80,561.17  

        
91,111.87  

         
60,000.00  

         
50.00  

        
90,000.00  

- คาภาคหลวงปโตรเลีย่ม 
      
103,477.22  

        
73,464.30  

        
49,796.23  

        
46,045.69  

         
50,000.00                -    

        
50,000.00  

- คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

  
12,169,407.00  

  
12,217,740.00  

   
6,790,591.00  

  
15,203,760.00  

     
7,300,000.00  

         
91.78    14,000,000.00  

รวมหมวดภาษีจัดสรร 
 
35,798,243.31  

  
37,408,112.17  

 
33,185,861.48  

  
42,266,107.54  

   
34,600,000.00  

         
16.47  

  
40,300,000.00  

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               

- เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา 

  
16,908,755.00  

  
16,303,501.00  

  
14,704,949.00  

  
25,850,104.70  

   
28,000,000.00  

-          
7.86    25,800,000.00  

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
16,908,755.00  

  
16,303,501.00  

  
14,704,949.00  

 
25,850,104.70  

   
28,000,000.00  

-          
7.86  

  
25,800,000.00  

  รวมทุกหมวด 
 
60,563,959.80  

  
62,821,304.94  

 
58,918,625.78  

 
78,357,556.70  

   
73,000,000.00  

           
4.11  

  
76,000,000.00  

 
-  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 

  
15,765,977.00  

  
13,087,423.19  

  
10,645,248.00  

   
1,116,500.00                      -                  -                       -    

  รวมรายรับท้ังสิ้น 
 
76,329,936.80  

 
75,908,728.13  

 
69,563,873.78  

  
79,474,056.70  

   
73,000,000.00  

           
4.11  

  
76,000,000.00  

 
 
 



 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  76,000,000 บาท   แยกเปน 
รายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร  รวม 5,000,000 บาท 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 4,350,000 บาท 
 ภาษีประเภทนี้เก็บจากเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีใช

ประกอบกิจการเพ่ือหาประโยชนใหเชา หรือใหผูอ่ืนอาศัยโดยไมคิดคา
เชา โดยประมาณการตั้งรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงปท่ีผานมา 

   

 ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 30,000 บาท 
 ภาษีประเภทนี้เก็บจากบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีอยูในขายตองชําระ
ภาษี โดยประมาณการตั้งรับไวใกลเคียงรายรับจริงปท่ีผานมา 

   

 ภาษีปาย จํานวน 620,000 บาท 
 ภาษีประเภทนี้ เ ก็บจากเจาของปาย ท่ีมีปายแสดงชื่อ ยี่หอหรือ

เครื่องหมายท่ีใชในการประกอบการคาหรือกิจการอ่ืนท่ีหารายได 
โดยประมาณการตั้งรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงปท่ีผานมา   

   

 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม 1,029,950 บาท 
 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา จํานวน 4,500 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง    
 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา    
 คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 750,000 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา    
 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 12,000 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา    
 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร จํานวน 22,000 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา    
 คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,500 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา    
 คาธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย จํานวน 900 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา    
 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,500 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวต่ําลงกับปงบประมาณท่ีผานมา    

 



 คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 130,000 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง    
 คาปรับอ่ืน ๆ จํานวน 300 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา    
 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง    
 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 70,000 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง    
 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,750 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง    
 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง    
 คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ จํานวน - บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง    

 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 3,500,000 บาท 
 คาเชาหรือบริการสถานท่ี จํานวน 2,500,000 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปท่ีผานมา    
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,000,000 บาท 
 โดยประมาณการรายรับไวตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง    

 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 370,050 บาท 
 คาขายแบบแปลน จํานวน 70,000 บาท 
 โดยประมาณการตั้งรับไวตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง    
 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง จํานวน 50 บาท 
 โดยประมาณการตั้งรับไวตามท่ีคาดวาจะมีประชาชนมาขอคํารอง 

และแบบพิมพของเทศบาลและใกลเคียงกับปท่ีผานมา 
   

 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน 300,000 บาท 
 โดยประมาณการตั้งรับจากรายไดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ท่ีไมเขารายรับ

ประเภทใดประเภทหนึ่งในหมวดนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 40,300,000 บาท 
 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ จํานวน 17,500,000 บาท 
 ภาษีประเภทนี้เปนภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให  

โดยประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปท่ีผานมา 
   

 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได ฯ จํานวน 3,000,000 บาท 
 ภาษีประเภทนี้เปนภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให  

โดยประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปท่ีผานมา 
   

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 160,000 บาท 
 ภาษีประเภทนี้เปนภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให  

โดยประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปท่ีผานมา 
   

 ภาษีสุรา จํานวน 1,400,000 บาท 
 ภาษีประเภทนี้เปนภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให  

โดยประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปท่ีผานมา 
   

 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,600,000 บาท 
 ภาษีประเภทนี้เปนภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให  

โดยประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปท่ีผานมา 
   

 ภาษีการพนัน จํานวน - บาท 
 ภาษีและคาธรรมเนียมประเภทนี้ เปนแหลงรายไดใหมของเทศบาล 

ซ่ึงรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให โดยประมาณการรายรับไว 
ตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง 

   

 คาภาคหลวงแร จํานวน 90,000 บาท 
 ภาษีและคาธรรมเนียมประเภทนี้ เปนแหลงรายไดใหมของเทศบาล 

ซ่ึงรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให โดยประมาณการรายรับไว 
ตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง 

   

 คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท 
 ภาษีและคาธรรมเนียมประเภทนี้ เปนแหลงรายไดใหมของเทศบาล 

ซ่ึงรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรใหโดยประมาณการรายรับไว 
ตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง 

   

 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน 14,000,000 บาท 
 เป นค า ธ ร รม เนี ยมการจดทะเบี ยนสิ ท ธิ และนิ ติ ก ร รม ท่ี ดิ น             

เปนคาธรรมเนียมท่ีไดรับการจัดสรรจากกรมท่ีดินตามประมวล
กฎหมายท่ีดินและกฎหมายวาดวยอาคารชุด โดยประมาณการรับไว
ตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง 

   

 คาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน จํานวน 500,000 บาท 
 ภาษีและคาธรรมเนียมประเภทนี้ เปนแหลงรายไดใหมของเทศบาล 

ซ่ึงรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให โดยประมาณการรายรับไว 
ตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง 
 
 
 

   



 
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 25,800,000 บาท 
 เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน

เลือกทํา 
จํานวน 25,800,000 บาท 

 โดยประมาณการตั้งรับไวตามท่ีคาดวาจะไดรับจริง 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประมาณการรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

                
หมวด / ประเภท 

รายจายจริง ประมาณการ 
 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป               
 งานบริหารทั่วไป               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายการเมือง)               
     เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760.00 725,760.00 725,760.00 725,760.00 4.17 % 756,000 
     เงินคาตอบแทนประจาํตําแหนงนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 33.33 % 240,000 
     เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 33.33 % 240,000 
 

    
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล 

207,360.00 207,360.00 207,360.00 207,360.00 4.17 % 216,000 

     เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1,555,200.00 1,552,320.00 1,555,200.00 1,552,320.00 4.36 % 1,620,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,848,320.00 2,845,440.00 2,848,320.00 2,845,440.00     3,072,000 
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 3,296,200.00 2,723,108.72 2,814,720.00 3,135,490.00 -6.18 % 2,941,620 
     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 102,200.00 151,200.00 151,200.00 0 % 151,200 
     เงินประจาํตําแหนง 151,200.00 199,200.00 229,200.00 229,200.00 0 % 229,200 
     คาจางลูกจางประจํา 212,790.00 218,900.00 225,480.00 240,920.00 3.83 % 250,140 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 229,440.00 243,620.00 244,455.00 189,000.00 14.29 % 216,000 
 



    เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 36,000.00 36,000.00 34,965.00 21,000.00 14.29 % 24,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,992,830.00 3,523,028.72 3,700,020.00 3,966,810.00     3,812,160 
 รวมงบบุคลากร 6,841,150.00 6,368,468.72 6,548,340.00 6,812,250.00     6,884,160 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

338,990.00 261,380.00 0.00 268,810.00 5.7 % 284,130 

     คาเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,320.00 17,640.00 6,480.00 20,000.00 0 % 20,000 
     คาเชาบาน 90,000.00 91,500.00 96,000.00 96,000.00 0 % 96,000 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 44,045.00 48,710.00 75,695.00 93,600.00 0 % 93,600 
 รวมคาตอบแทน 492,355.00 419,230.00 178,175.00 488,410.00     503,730 
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 385,940.41 291,511.00 235,648.47 600,000.00 -100 % 0 
       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000 
     รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 201,065.00 104,525.00 17,150.00 260,000.00 0 % 260,000 
 

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

 โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวาง
เทศบาล 

0.00 0.00 27,210.00 0.00 0 % 0 

       คาของขวัญ  ของรางวัล  คาพวงมาลา  ชอดอกไม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
       คาชดใชความเสยีหายหรือคาสนิไหมทดแทน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 211,526.00 96,346.60 163,433.00 250,000.00 0 % 250,000 
       โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวาง 96,826.00 41,165.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



เทศบาล 

      โครงการงานพระราชพิธ ี รัฐพิธีและวันสําคัญของชาต ิ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
 

      
โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถ่ินประชาชนอําเภอ
เมืองนครราชสีมา คร้ังที่ 14 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 

 
      

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหา 
มหาราชิน ี

0.00 0.00 119,104.00 180,000.00 0 % 180,000 

 
      

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 
มหาราชิน ี

181,682.82 170,480.09 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการจัดงานวันที ่13  ตุลาคม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
       โครงการจัดงานวันปยมหาราช 55,369.00 57,060.00 55,618.35 10,000.00 500 % 60,000 
       โครงการจัดงานวันพอ 5 ธันวามหาราช 340,245.21 280,357.28 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการจางนักเรียนปฏิบตังิานนอกเวลาเรียน 69,600.00 65,850.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการจางนักเรียนปฏิบตังิานนอกเวลาเรียน 0.00 0.00 42,600.00 100,000.00 -40 % 60,000 
       โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 0.00 0.00 91,825.00 160,000.00 0 % 160,000 
       โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 116,710.00 116,710.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริยของปวงชน
ชาวไทย 

0.00 0.00 123,070.00 85,000.00 -100 % 0 

       โครงการปกปองสถาบันของชาติ 0.00 0.00 89,220.00 30,000.00 233.33 % 100,000 
       โครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป 43,135.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการประชาคมยาเสพติดชุมชน 71,300.00 26,087.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการปลูกหญาแฝก 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
       โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติด 0.00 0.00 2,150.00 60,000.00 -16.67 % 50,000 
 

      
โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 300,000.00 66.67 % 500,000 

       โครงการวันข้ึนปใหม 0.00 0.00 22,848.00 40,000.00 0 % 40,000 
 



      โครงการวันข้ึนปใหม 27,951.00 30,195.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000 

 
      

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูร 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000 

       โครงการวันทองถ่ินไทย 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 
 

      
โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

 
      

โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 

22,560.00 21,990.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 262,799.74 430,705.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 0.00 0.00 190,356.99 500,000.00 0 % 500,000 
       โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 0.00 0.00 10,900.00 50,000.00 100 % 100,000 
       โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 14,140.00 13,427.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 377,640.00 15,842.00 14,850.00 225,000.00 33.33 % 300,000 
     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,705.71 69,376.73 28,026.98 150,000.00 -46.67 % 80,000 
 รวมคาใชสอย 2,534,195.89 1,831,627.70 1,234,010.79 3,615,000.00     3,865,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุสํานักงาน 389,102.00 351,969.50 407,549.00 350,000.00 0 % 350,000 
     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 18,329.20 125,617.00 18,238.80 50,000.00 0 % 50,000 
     วัสดุงานบานงานครัว 166,198.00 149,406.00 233,470.00 230,000.00 8.7 % 250,000 
     วัสดุกอสราง 2,531.62 470.80 13,830.82 20,000.00 0 % 20,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 23,825.95 54,396.00 40,000.00 0 % 40,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 161,303.80 151,297.60 153,930.80 190,000.00 -21.05 % 150,000 
 



    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,345.00 4,710.00 2,200.00 60,000.00 -66.67 % 20,000 
     วัสดุการเกษตร 20,740.00 1,140.00 3,260.00 50,000.00 0 % 50,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร 233,380.00 168,910.00 196,550.00 200,000.00 0 % 200,000 
     วัสดุอ่ืน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 
 รวมคาวัสดุ 996,929.62 977,346.85 1,083,425.42 1,260,000.00     1,170,000 
   คาสาธารณูปโภค               
     คาไฟฟา 449,983.75 495,382.74 428,560.48 600,000.00 0 % 600,000 
     คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,976.17 18,853.40 21,409.63 26,000.00 0 % 26,000 
     คาบริการโทรศัพท 29,203.81 19,709.15 14,499.76 40,000.00 -50 % 20,000 
     คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0 % 5,500 
     คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 21,660.00 19,260.00 19,260.00 25,400.00 -19.69 % 20,400 
 รวมคาสาธารณูปโภค 516,823.73 553,205.29 483,729.87 696,900.00     671,900 
 รวมงบดําเนินงาน 4,540,304.24 3,781,409.84 2,979,341.08 6,060,310.00     6,210,630 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       เกาอ้ีผูบริหาร 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองขัดพื้น 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองปรับอากาศ 297,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตูโชว 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตูเหล็ก 2 บาน (มอก.)  จํานวน  1  หลัง 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0 
       โตะพับ อเนกประสงค 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
       พัดลมไอน้าํ 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



    ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง               
 

      
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา2,400  ซีซี  ขับเคลื่อน 4 ลอ  แบบดับเบิ้ลแค็บ 

0.00 0.00 896,000.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               
       โทรทัศน 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑโรงงาน               
       เคร่ืองซีลถุง สุญญากาศ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
        เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 12,200.00 3,150.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองคอมพิวเตอร 16,000.00 16,000.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 
       เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 14,600.00 7,300.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ 
Network 

16,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

       เคร่ืองสํารวจความพึงพอใจในการบริการ(SAT PAD) 7,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0 
       โปรแกรมระบบบอรดแสดงขอมูลประชาสัมพนัธ 38,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 30,445.53 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมคาครุภัณฑ 748,795.53 46,450.00 901,500.00 48,800.00     0 
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               
     อาคารตาง ๆ               
 

      
โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ จํานวน 5 ปาย 
บริเวณภายในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด 

0.00 0.00 183,500.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑเทศบาลตําบลโคก
กรวด 

0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0 % 0 

 



      
โครงการกอสรางอาคารสถานนบุาล 3 ชั้น และ
ปรับปรุงอาคารศูนยสงเสริมอาชีพแมบานตาํบลโคก
กรวด บริเวณ หมูที่ 6 

0.00 0.00 4,950,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค บริเวณถนน
เทศบาล 14 (หลังตูยามตํารวจ) หมูที่ 6 

0.00 0.00 900,000.00 0.00 0 % 0 

 
หมวด / ประเภท 

รายจายจริง ประมาณการ 
 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562 
     คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               
       โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ 232,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการกอสรางโรงเรือนเพาะชําพนัธไมและเก็บพัสด ุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000 
 

      

โครงการกอสรางสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน เรือนโคราช
เทศบาลตาํบลโคกกรวด บริเวณพื้นที่สาธารณะ 9 ไร  
บานละลมหมอ หมูที่ 4 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

0.00 1,591,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงซอมแซมประตู - หนาตาง อาคาร 
OTOP เทศบาลตาํบลโคกกรวด  ม.6  

46,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงทาสีร้ัวสํานักงานเทศบาลตาํบลโคก
กรวด 

143,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงแผนฉนวนกันความรอนหลังคา
เอนกประสงค 

337,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการปรับปรุงภูมทิัศน 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการปรับปรุงหลงัคาอาคารเอนกประสงค 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการปรับปรุงหองครัวสาํนักงาน 499,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการปรับปรุงหองน้าํ 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000 
 



รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,852,800.00 1,841,000.00 10,533,500.00 0.00     312,000 
 รวมงบลงทุน 2,601,595.53 1,887,450.00 11,435,000.00 48,800.00     312,000 
   งบรายจายอ่ืน               
   รายจายอ่ืน               
     รายจายอ่ืน 18,000.00 20,000.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
 

      
รายจายเพื่อเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผลหรือการพัฒนาระบบตาง ๆ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 รวมรายจายอ่ืน 18,000.00 20,000.00 0.00 30,000.00     30,000 
 รวมงบรายจายอ่ืน 18,000.00 20,000.00 0.00 30,000.00     30,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 100,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไป 14,101,049.77 12,057,328.56 20,962,681.08 12,951,360.00     13,436,790 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 650,069.67 843,960.00 1,361,310.00 -2.03 % 1,333,620 
     เงินประจาํตําแหนง 0.00 13,500.00 18,000.00 60,000.00 0 % 60,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 18,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000 
     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0.00 2,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 683,569.67 981,960.00 1,541,310.00     1,513,620 
 รวมงบบุคลากร 0.00 683,569.67 981,960.00 1,541,310.00     1,513,620 
 



  งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

0.00 66,480.00 0.00 86,640.00 1.6 % 88,030 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 1,700.00 2,380.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมคาตอบแทน 0.00 68,180.00 2,380.00 96,640.00     98,030 
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 105,993.00 104,185.00 195,000.00 -100 % 0 
       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 
     รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 1,500.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

              

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 6,892.00 27,978.00 25,000.00 100 % 50,000 
 

      
โครงการจัดทําประชาคมเมืองเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
สามป 

0.00 18,580.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป 

0.00 0.00 22,810.00 50,000.00 0 % 50,000 

       โครงการอบรมการจดทําแผนชมุชน 0.00 0.00 29,550.00 50,000.00 0 % 50,000 
       โครงการอบรมการจัดทําแผนชมุชน 0.00 38,685.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมายเบื้องตน 0.00 0.00 14,030.00 50,000.00 0 % 50,000 
     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 1,450.00 417.30 20,000.00 0 % 20,000 
 รวมคาใชสอย 0.00 171,600.00 200,470.30 410,000.00     390,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุสํานักงาน 0.00 48,309.00 27,578.00 70,000.00 0 % 70,000 
 



    วัสดุไฟฟาและวทิย ุ 0.00 0.00 1,956.00 20,000.00 0 % 20,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 380.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 50,960.00 53,450.00 100,000.00 0 % 100,000 
 รวมคาวัสดุ 0.00 99,269.00 83,364.00 220,000.00     210,000 
   คาสาธารณูปโภค               
     คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0 % 6,000 
     คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 2,400.00 2,400.00 5,000.00 0 % 5,000 
 รวมคาสาธารณูปโภค 0.00 2,400.00 2,400.00 11,000.00     11,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0.00 341,449.00 288,614.30 737,640.00     709,030 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       เกาอ้ีทํางาน 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองโทรศัพท 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตูเหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0 
       ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 % 0 
       โตะทาํงาน 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 
       พัดลมติดผนัง 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
       เคร่ืองคอมพวิเตอร 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

หมวด / ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562 
       เคร่ืองพิมพ 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0 
 



      เครืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด led ขาวดํา 7,300.00 7,300.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เครืองสํารองไฟ 12,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองสํารองไฟฟา 0.00 3,150.00 3,150.00 0.00 0 % 0 
 รวมคาครุภัณฑ 72,000.00 26,450.00 58,350.00 2,500.00     0 
 รวมงบลงทุน 72,000.00 26,450.00 58,350.00 2,500.00     0 
 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 72,000.00 1,051,468.67 1,328,924.30 2,281,450.00     2,222,650 
 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,323,527.09 1,160,083.55 1,190,352.26 2,290,520.00 5.31 % 2,412,240 
     เงินประจาํตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 78,000.00 0 % 78,000 
     คาจางลูกจางประจํา 371,305.00 420,200.00 429,720.00 466,900.00 2.56 % 478,860 
     เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจาํ 12,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 300,840.00 395,640.00 466,058.71 502,320.00 1.05 % 507,600 
     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 28,780.00 26,000.00 33,104.32 36,000.00 0 % 36,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,079,432.09 2,043,923.55 2,161,235.29 3,373,740.00     3,512,700 
 รวมงบบุคลากร 2,079,432.09 2,043,923.55 2,161,235.29 3,373,740.00     3,512,700 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

172,490.00 159,820.00 0.00 189,720.00 2.32 % 194,120 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,880.00 7,710.00 6,350.00 20,000.00 75 % 35,000 
 



รวมคาตอบแทน 178,370.00 167,530.00 6,350.00 229,720.00     249,120 
 

หมวด / ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562 
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 7,970.00 6,183.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
     รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000 
 

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

              

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 6,780.00 4,632.00 25,200.00 40,000.00 -25 % 30,000 
       โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 0.00 48,500.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 115,000 

 
      

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการในการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,383.90 34,896.03 10,898.60 50,000.00 0 % 50,000 
 รวมคาใชสอย 20,133.90 94,211.03 36,098.60 230,000.00     245,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุสํานักงาน 99,528.95 66,899.25 96,060.30 120,000.00 -16.67 % 100,000 
     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0.00 1,400.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,638.00 0.00 13,690.00 20,000.00 0 % 20,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 45,474.80 29,826.20 36,355.10 60,000.00 33.33 % 80,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร 97,350.00 99,930.00 98,490.00 100,000.00 0 % 100,000 
 



รวมคาวัสดุ 245,991.75 198,055.45 244,595.40 320,000.00     320,000 
                     

  
    

   คาสาธารณูปโภค               
     คาบริการโทรศัพท 1,549.15 1,219.80 1,219.80 10,000.00 0 % 10,000 
     คาบริการไปรษณีย 8,861.00 10,714.00 9,961.00 40,000.00 -37.5 % 25,000 
 รวมคาสาธารณูปโภค 10,410.15 11,933.80 11,180.80 50,000.00     35,000 
 รวมงบดําเนินงาน 454,905.80 471,730.28 298,224.80 829,720.00     849,120 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       เกาอ้ีแถวยาว 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0 
       เกาอ้ีทํางาน ระดับ 3-6 12,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 -100 % 0 
       ตูบานเลื่อน 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 
       ตูเหล็ก 2 บาน 0.00 5,500.00 16,500.00 16,500.00 33.33 % 22,000 
       โตะวางคอมพิวเตอร 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       พัดลมติดผนัง 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง               
       รถจักรยานยนต 52,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 896,000.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               
       กลองถายภาพนิง่ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑสํารวจ               
       เคร่ืองหาพิกัดดวยดาวเทียมแบบพกพา 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 



      เคร่ืองคอมพิวเตอร 32,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองพิมพคอมพิวเตอร 0.00 7,900.00 7,300.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดled ขาวดํา 7,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองสํารองไฟฟา 12,200.00 3,200.00 3,150.00 2,800.00 -100 % 0 
       จอภาพแบบ lcd หรือ led 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
       คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 รวมคาครุภัณฑ 144,700.00 35,600.00 952,950.00 74,800.00     72,000 
 รวมงบลงทุน 144,700.00 35,600.00 952,950.00 74,800.00     72,000 
 รวมงานบริหารงานคลัง 2,679,037.89 2,551,253.83 3,412,410.09 4,278,260.00     4,433,820 
 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 16,852,087.66 15,660,051.06 25,704,015.47 19,511,070.00     20,093,260 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     คาจางลูกจางประจํา 221,880.00 248,520.00 252,120.00 252,120.00 0 % 252,120 
     เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจาํ 0.00 2,674.00 2,520.00 16,000.00 0 % 16,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 1,185,638.71 1,239,678.72 1,208,399.51 1,263,180.00 28.43 % 1,622,280 
     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 152,870.97 155,870.96 151,283.27 174,620.00 24.87 % 218,040 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,560,389.68 1,646,743.68 1,614,322.78 1,705,920.00     2,108,440 
 รวมงบบุคลากร 1,560,389.68 1,646,743.68 1,614,322.78 1,705,920.00     2,108,440 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
 



    
คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

113,340.00 123,080.00 0.00 126,190.00 23.78 % 156,200 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 8,400.00 0.00 60,000.00 -50 % 30,000 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 รวมคาตอบแทน 129,340.00 131,480.00 0.00 206,190.00     206,200 
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

              

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 78,096.00 25,896.00 20,244.00 50,000.00 0 % 50,000 
 

      
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล 

0.00 0.00 15,142.00 100,000.00 -20 % 80,000 

       โครงการฝกซอมดับเพลิง 46,955.50 26,712.70 8,824.90 30,000.00 66.67 % 50,000 
       โครงการฝกอบรม อปพร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000 
       โครงการพัฒนาศักยภาพใหรอดจากการจมน้ํา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,805.00 36,911.50 37,183.47 80,000.00 25 % 100,000 
 รวมคาใชสอย 145,856.50 89,520.20 81,394.37 340,000.00     340,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,798.00 0.00 40,490.00 80,000.00 0 % 80,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 45,835.50 34,537.00 26,074.50 90,000.00 0 % 90,000 
     วัสดุเคร่ืองแตงกาย 48,600.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
     วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 54,550.00 15,300.00 15,576.00 80,000.00 0 % 80,000 
 รวมคาวัสดุ 158,783.50 49,837.00 82,140.50 300,000.00     300,000 
   คาสาธารณูปโภค               
     คาบริการโทรศัพท 2,339.93 2,324.68 2,248.43 5,000.00 0 % 5,000 
 



รวมคาสาธารณูปโภค 2,339.93 2,324.68 2,248.43 5,000.00     5,000 
 รวมงบดําเนินงาน 436,319.93 273,161.88 165,783.30 851,190.00     851,200 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       ตูกระจกบานเลื่อน 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตูเหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500 
     ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง               
       รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ               
       ไฟเรนชนดิหลอด Led 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 
     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               
        โครงการจัดกลองวงจรปด (cctv) พรอมติดตั้งอุปกรณ  581,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV จํานวน 14 จุด 
ภายในเทศบาลตําบลโคกกรวด หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 
3 หมูที่ 4 

0.00 0.00 581,500.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย               
       แผนกระดานรองหลังพรอมอุปกรณ 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑงานบานงานครัว               
       เคร่ืองตัดหญา แบบขอแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,000 
     ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง               
       1. โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิง   196,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
2. โครงการจัดซื้อเคร่ืองชวยหายใจแบบอัดอากาศ 
ชนิดสะพายหลัง (SCBA) 

196,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



      
ตูใสถังดับเพลิงพรอมถังดับเพลงิและอุปกรณ พรอม
ติดตั้ง จํานวน 9 ชุด 

97,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
       เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑอ่ืน               
       สระเฟรมพูลพรอมอุปกรณ จํานวน 2 สระ 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0 
     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 52,435.00 174,186.64 0.00 200,000.00 -100 % 0 
       คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 
 รวมคาครุภัณฑ 1,148,935.00 2,679,186.64 631,500.00 200,000.00     246,500 
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               
     คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               
       โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 267,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 267,500.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 1,416,435.00 2,679,186.64 631,500.00 200,000.00     246,500 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 3,413,144.61 4,599,092.20 2,411,606.08 2,757,110.00     3,206,140 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,413,144.61 4,599,092.20 2,411,606.08 2,757,110.00     3,206,140 
 แผนงานการศึกษา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 929,970.32 1,178,940.00 -8.54 % 1,078,200 
     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 90,000.00 107,854.84 341,668.70 108,000.00 0 % 108,000 
     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 10,000.00 11,983.88 66,829.68 12,000.00 0 % 12,000 
 



รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 100,000.00 119,838.72 1,338,468.70 1,358,940.00     1,258,200 
 รวมงบบุคลากร 100,000.00 119,838.72 1,338,468.70 1,358,940.00     1,258,200 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

98,520.00 91,470.00 0.00 9,000.00 277.44 % 33,970 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0 % 0 
 รวมคาตอบแทน 98,520.00 91,470.00 19,500.00 29,000.00     53,970 
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 5,500.00 2,400.00 20,000.00 -100 % 0 
       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
     รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

              

        โครงการจัดหาชุดเคร่ืองแบบใหแกเด็กนักเรียน 0.00 0.00 28,500.00 0.00 0 % 0 
       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 11,458.00 50,782.00 0.00 0.00 0 % 0 
       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 98,844.00 40,000.00 25 % 50,000 
       โคงการรับสมัครนักเรียนใหม 0.00 0.00 576.00 0.00 0 % 0 
       โครงการแขงขันกีฬาเด็กอนุบาล 64,956.00 82,880.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดในชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลโคกกรวด 

101,305.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตาํบลโคกกรวดตานยา
เสพติด 

0.00 0.00 264,811.19 270,000.00 0 % 270,000 

 



      
โครงการแขงขันกีฬาประเพณีเทศบาลตําบลโคกกรวด
ตานยาเสพติด 

394,958.00 231,277.34 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาํบลโคกกรวด 

0.00 0.00 49,654.00 0.00 0 % 0 

       โครงการจัดหาชุดเคร่ืองแบบใหแกเด็กนักเรียน 42,600.00 36,300.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาสาํหรับชุมชน 97,200.00 99,600.00 91,250.00 100,000.00 0 % 100,000 
       โครงการทัศนศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 31,700.00 20,610.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการประชุมผูปกครอง 18,752.00 16,726.00 16,872.00 0.00 0 % 0 
       โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 126,192.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 0.00 138,674.00 122,400.00 200,000.00 0 % 200,000 
       โครงการรับสมัครนักเรียนใหม 5,839.00 8,412.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที ่ 0.00 0.00 30,738.00 0.00 0 % 0 
       โครงการสงเสริมการเรรียนรูวัฒนธรรมไทย 4,300.00 7,890.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมไทย 0.00 0.00 9,830.00 0.00 0 % 0 
       โครงการสนบัสนนุคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 615,584.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการสนบัสนนุคาใชจายการบริหารสถานศึกษา-
สนับสนนุอาหารกลางวันศูนยพฒันาเด็กเล็ก 

0.00 500,616.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน 540,940.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,533.00 500.00 500.00 20,000.00 0 % 20,000 
 รวมคาใชสอย 1,444,733.00 1,199,767.34 1,331,959.19 690,000.00     700,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุสํานักงาน 61,736.00 93,150.00 47,253.00 40,000.00 0 % 40,000 
     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000 
     วัสดุงานบานงานครัว 119,991.00 121,990.00 94,998.00 20,000.00 0 % 20,000 
 



    คาอาหารเสริม (นม) 1,657,191.50 1,630,407.16 1,722,848.50 0.00 0 % 0 
     วัสดุกอสราง 853.86 11,199.69 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุการเกษตร 1,800.00 0.00 1,640.00 5,000.00 0 % 5,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
     วัสดุกีฬา 3,150.00 12,000.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร 24,750.00 27,400.00 31,500.00 35,000.00 0 % 35,000 
     วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
 รวมคาวัสดุ 1,869,472.36 1,896,146.85 1,898,239.50 148,000.00     148,000 
   คาสาธารณูปโภค               
     คาไฟฟา 29,433.85 38,893.57 49,329.53 0.00 0 % 0 
     คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,273.86 4,485.44 3,094.44 0.00 0 % 0 
 รวมคาสาธารณูปโภค 36,707.71 43,379.01 52,423.97 0.00     0 
 รวมงบดําเนินงาน 3,449,433.07 3,230,763.20 3,302,122.66 867,000.00     901,970 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑงานบานงานครัว               
       เคร่ืองกรองน้ํา 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ผามานและอุปกรณ พรอมติดตั้งมุงลวด 0.00 0.00 72,230.00 0.00 0 % 0 
 รวมคาครุภัณฑ 35,000.00 0.00 72,230.00 0.00     0 
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               
     คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               
       ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกกรวด 0.00 376,391.12 0.00 0.00 0 % 0 
       ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกเพชร 0.00 142,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 518,391.12 0.00 0.00     0 
 



รวมงบลงทุน 35,000.00 518,391.12 72,230.00 0.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,540,000.00 3,560,000.00 3,736,000.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 3,540,000.00 3,560,000.00 3,736,000.00 0.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 3,540,000.00 3,560,000.00 3,736,000.00 0.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,124,433.07 7,428,993.04 8,448,821.36 2,225,940.00     2,160,170 
 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 962,400.00 5.69 % 1,017,180 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 251,520.00 3.91 % 261,360 
     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 48,000.00 -1.38 % 47,340 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 0.00 0.00 1,261,920.00     1,325,880 
 รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 1,261,920.00     1,325,880 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 104,110.00 3.15 % 107,390 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 
 รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 144,110.00     147,390 
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

              

 



      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -44.44 % 50,000 
 

      
โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาํบลโคกกรวด 

0.00 0.00 0.00 90,000.00 0 % 90,000 

       โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000 
       โครงการจัดหาชุดเคร่ืองแบบใหเด็กนักเรียน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
       โครงการประชุมผูปกครอง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
       โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
       โครงการรับสมัครนักเรียนใหม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 
       โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที ่ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
       โครงการสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมไทย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      
โครงการสนบัสนนุคาใชจายบริหารสถานศึกษา-คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 41,280 

 
      

โครงการสนบัสนนุคาใชจายบริหารสถานศึกษา-คา
เคร่ืองแบบนักเรียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,800 

 
      

โครงการสนบัสนนุคาใชจายบริหารสถานศึกษา-คา
จัดการเรียนการสอน 

0.00 0.00 0.00 164,900.00 -1.03 % 163,200 

 
      

โครงการสนบัสนนุคาใชจายบริหารสถานศึกษา-คา
หนังสือเรียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,200 

 
      

โครงการสนบัสนนุคาใชจายบริหารสถานศึกษา-คา
อุปกรณการเรียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,200 

 
      

โครงการสนบัสนนุคาใชจายบริหารสถานศึกษา-
โครงการอาหารกลางวนั 

0.00 0.00 0.00 475,300.00 -1.03 % 470,400 

 รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 1,040,200.00     1,022,080 
   คาวัสดุ               
     วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 
 



    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 
     วัสดุงานบานงานครัว 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000 
     คาอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 0.00 2,036,930.00 -1.32 % 2,010,100 
     วัสดุกอสราง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
     วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมคาวัสดุ 0.00 0.00 0.00 2,223,930.00     2,197,100 
   คาสาธารณูปโภค               
     คาไฟฟา 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 
     คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมคาสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 110,000.00     110,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 3,518,240.00     3,476,570 
   งบลงทุน               
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               
     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง               
 

      
โครงการปรับปรุงศูนยพฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด (บานโคกเพชร) 

0.00 0.00 0.00 99,000.00 -100 % 0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 0.00 0.00 99,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 99,000.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
 



    เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 3,864,000.00 -100 % 0 
 

      
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียน
ตําบลโคกกรวด 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,812,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 3,864,000.00     3,812,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 3,864,000.00     3,812,000 
 รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 0.00 0.00 8,743,160.00     8,614,450 
 รวมแผนงานการศึกษา 7,124,433.07 7,428,993.04 8,448,821.36 10,969,100.00     10,774,620 
 แผนงานสาธารณสุข               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 916,968.38 1,034,898.39 1,072,200.00 2,676,390.00 5.52 % 2,824,260 
     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 22,941.93 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200 
     เงินประจาํตําแหนง 50,603.22 80,700.00 85,200.00 103,200.00 0 % 103,200 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 18,000.00 93,900.00 108,000.00 0 % 108,000 
     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0.00 2,000.00 10,433.33 12,000.00 0 % 12,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 990,513.53 1,202,798.39 1,328,933.33 2,966,790.00     3,114,660 
 รวมงบบุคลากร 990,513.53 1,202,798.39 1,328,933.33 2,966,790.00     3,114,660 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

82,570.00 85,750.00 0.00 106,690.00 1.46 % 108,250 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 89,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมคาตอบแทน 171,770.00 85,750.00 0.00 106,690.00     108,250 
 



  คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,400.00 13,750.00 28,300.00 30,000.00 -100 % 0 
       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
     รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

              

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 44,170.00 20,860.00 9,504.00 80,000.00 -37.5 % 50,000 
 

      
โครงการการดําเนินการโครงการเมืองนาอยู และการ
สรางจิตสาํนึกดานสิ่งแวดลอม 

0.00 0.00 73,436.80 100,000.00 0 % 100,000 

 
      

โครงการดําเนินการโครงการเมืองนาอยู และการสราง
จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 

77,576.80 82,235.45 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการเทศบาลคารบอนต่าํ 0.00 0.00 9,400.00 50,000.00 0 % 50,000 
       โครงการเทศบาลมูงสูโคราชเมืองคารบอนต่าํ 40,285.00 3,576.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการลดการใชพลงังานไฟฟาเทศบาลตําบลโคก
กรวด 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 400 % 50,000 

 
      

โครงการลดการใชพลงังานไฟฟาเทศบาลตําบลโคก
กรวด 

0.00 5,658.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมคาใชสอย 167,431.80 126,079.45 120,640.80 290,000.00     300,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 11,743.60 12,371.50 14,268.10 20,000.00 0 % 20,000 
     วัสดุอ่ืน 1,348.20 2,170.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
 รวมคาวัสดุ 13,091.80 14,541.50 14,268.10 25,000.00     25,000 
   คาสาธารณูปโภค               
     คาไฟฟา 288,979.40 351,084.30 228,717.37 360,000.00 0 % 360,000 
     คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 23,172.99 17,742.74 19,985.46 30,000.00 66.67 % 50,000 
 



รวมคาสาธารณูปโภค 312,152.39 368,827.04 248,702.83 390,000.00     410,000 
 รวมงบดําเนินงาน 664,445.99 595,197.99 383,611.73 811,690.00     843,250 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       ตูเหล็ก 2 บาน  6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑการเกษตร               
       เคร่ืองกวนผสม 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0 
       เคร่ืองพนหมอกควัน  จํานวน  2  เคร่ือง 0.00 0.00 118,000.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองสับยอยก่ิงไม 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
       เคร่ืองคอมพิวเตอร 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 
       เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด led แบบ network 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองพิมพเลเซอร 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0 
       เคร่ืองสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0 
       เคร่ืองสํารองไฟฟา 12,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมคาครุภัณฑ 50,200.00 12,000.00 118,000.00 376,700.00     0 
 รวมงบลงทุน 50,200.00 12,000.00 118,000.00 376,700.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 100,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 



รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,805,159.52 1,809,996.38 1,830,545.06 4,155,180.00     3,957,910 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

  โครงการรณรงคปองกันโรคพษิสุนัขบาและคุมกําเนิด
ในสัตวเลี้ยง 

0.00 0.00 36,900.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปองกันโรคเอดสและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูปวยเอดส 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

       โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 0.00 0.00 0.00 100,000.00 50 % 150,000 
       โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอาย ุ 395,500.00 64,880.00 0.00 100,000.00 300 % 400,000 
 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน 

269,260.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการพัฒนาศักยภาพของแกนนําสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 100,000.00 200 % 300,000 
 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพของแกนนําสาธารณสุขใน
ชุมชน 

0.00 15,698.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบาและ
คุมกําเนิดในสัตวเลี้ยง 

0.00 38,960.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 96,000.00 86,400.00 17,420.00 100,000.00 -50 % 50,000 
       โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสนุัขบา 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000 
 

      
โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหาร แผงลอย  ผู
คาในตลาดและคมครองผูบริโภคดานอาหาร 

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,500.00 800.00 1,845.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมคาใชสอย 762,260.00 206,738.00 56,165.00 515,000.00     970,000 
 



  คาวัสดุ               
     วัสดุสํานักงาน 28,245.00 49,907.00 37,391.00 50,000.00 0 % 50,000 
     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 2,279.12 6,855.00 1,382.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 7,930.90 5,454.50 6,173.00 50,000.00 0 % 50,000 
     วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 25,454.00 5,098.00 24,190.00 30,000.00 0 % 30,000 
     วัสดุการเกษตร 9,455.00 8,456.40 24,123.34 30,000.00 0 % 30,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 892.00 5,000.00 0 % 5,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร 50,580.00 47,680.00 48,490.00 50,000.00 40 % 70,000 
 รวมคาวัสดุ 123,944.02 123,450.90 142,641.34 225,000.00     245,000 
 รวมงบดําเนินงาน 886,204.02 330,188.90 198,806.34 740,000.00     1,215,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง               
       รถยนตพยาบาล(รถตู) 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย               
       เคร่ืองวัดความเปนกรด-ดาง 2,530.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ถังออกซิเจนพรอมอุปกรณ 64,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมคาครุภัณฑ 66,730.00 0.00 0.00 2,000,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 66,730.00 0.00 0.00 2,000,000.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0 
       เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000 
     เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 147,060.00 146,970.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



รวมเงินอุดหนุน 147,060.00 146,970.00 0.00 360,000.00     360,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 147,060.00 146,970.00 0.00 360,000.00     360,000 
 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,099,994.02 477,158.90 198,806.34 3,100,000.00     1,575,000 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 2,905,153.54 2,287,155.28 2,029,351.40 7,255,180.00     5,532,910 
 แผนงานเคหะและชุมชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 795,403.32 909,196.66 947,160.00 1,621,255.00 -100 % 0 
     เงินประจาํตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 78,000.00 -100 % 0 
     คาจางลูกจางประจํา 140,440.00 164,075.00 173,280.00 203,260.00 -100 % 0 
     เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจาํ 20,600.00 3,325.00 0.00 0.00 0 % 0 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 587,314.83 656,786.45 620,820.00 782,340.00 -100 % 0 
     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 76,217.20 82,411.82 78,433.33 100,065.00 -100 % 0 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,661,975.35 1,857,794.93 1,861,693.33 2,784,920.00     0 
 รวมงบบุคลากร 1,661,975.35 1,857,794.93 1,861,693.33 2,784,920.00     0 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

133,340.00 135,040.00 0.00 159,130.00 -100 % 0 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 3,500.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
 รวมคาตอบแทน 133,340.00 138,540.00 0.00 209,130.00     0 
 



  คาใชสอย               
 

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

              

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 15,436.00 5,840.00 36,000.00 -100 % 0 
     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 167,443.35 148,125.00 98,608.10 150,000.00 -100 % 0 
 รวมคาใชสอย 167,443.35 163,561.00 104,448.10 186,000.00     0 
   คาวัสดุ               
     วัสดุสํานักงาน 17,524.00 22,122.00 35,607.00 40,000.00 -100 % 0 
     วัสดุงานบานงานครัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
     วัสดุยานพาหนะและขนสง 22,500.00 12,466.00 19,800.00 20,000.00 -100 % 0 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 72,652.80 49,033.10 54,287.20 70,000.00 -100 % 0 
     วัสดุการเกษตร 0.00 5,330.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
     วัสดุเคร่ืองแตงกาย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
     วัสดุคอมพิวเตอร 69,940.00 85,270.00 78,750.00 80,000.00 -100 % 0 
     วัสดุสนาม 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมคาวัสดุ 182,616.80 354,221.10 188,444.20 250,000.00     0 
   คาสาธารณูปโภค               
     คาบริการโทรศัพท 1,219.80 1,219.80 1,219.80 5,000.00 -100 % 0 
 รวมคาสาธารณูปโภค 1,219.80 1,219.80 1,219.80 5,000.00     0 
 รวมงบดําเนินงาน 484,619.95 657,541.90 294,112.10 650,130.00     0 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ               
 



      เคร่ืองขยายเสียง ลําโพง พรอมอุปกรณ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตูลําโพง พรอมสาย 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
       เคร่ืองคอมพิวเตอร 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
เคร่ืองพิมพ Multifunction ชนดิเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา 

0.00 0.00 9,600.00 0.00 0 % 0 

       เคร่ืองพิมพคอมพิวเตอร 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เคร่ืองสํารองไฟฟา 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0 
     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 25,000.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
 รวมคาครุภัณฑ 125,000.00 59,200.00 9,600.00 50,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 125,000.00 59,200.00 9,600.00 50,000.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,271,595.30 2,574,536.83 2,165,405.43 3,485,050.00     0 
 งานไฟฟาถนน               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 224,624.50 7,383.00 107,280.00 500,000.00 -100 % 0 
 รวมคาใชสอย 224,624.50 7,383.00 107,280.00 500,000.00     0 
   คาวัสดุ               
     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 279,776.16 246,919.20 202,573.00 400,000.00 -100 % 0 
     วัสดุกอสราง 194,378.34 172,092.38 192,334.00 556,300.00 -100 % 0 
 รวมคาวัสดุ 474,154.50 419,011.58 394,907.00 956,300.00     0 
 รวมงบดําเนินงาน 698,779.00 426,394.58 502,187.00 1,456,300.00     0 
   งบลงทุน               
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               
 



    อาคารตาง ๆ               
 

      
โครงการปรับปรุงปายหมูบาน จํานวน 6 ปาย และ
จัดทําปายชุมชน พรอมติดตั้ง จาํนวน 18 ปาย  

0.00 0.00 155,100.00 0.00 0 % 0 

     คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      
 โครงการกอสรางทอระบายน้าํ บริเวณถนนเทศบาล 
25 เชื่อมตอ ชุมชนสุขใจ  หมูที่ 6  ต.โคกกรวด อ.
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสมีา  

0.00 0.00 957,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

 โครงการกอสรางผนงัก้ันดินคอนกรีต บริเวณสระน้าํ
วัดหนองหวา  ม.1  ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

0.00 1,165,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

 โครงการกอสรางหองน้ํา บริเวณที่สาธารณะบานดอน
แตว ม.3 บานดอนแตว  ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

129,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค พื้นผิวมนั
ขัดแข็ง(Floor Hard)  บริเวณอาคารเอนกประสงค
เทศบาลตาํบลโคกกรวด ม.6 ต.โคกกรวด อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา 

418,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน พรอมติดตั้งเคร่ือง
เลนบริเวณศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเทศบาลตาํบล
โคกกรวด หมูที่ 1 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

0.00 460,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

1. โครงการกอสรางทอระบายน้าํ บริเวณถนนเทศบาล  
18 (จากบานนางประนอม  สุวรรณ  เชื่อมตอทอ
ระบายน้ําเดิม) หมูที่ 3,4 ตําบลโคกกรวด 

334,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

กอสรางถนนดนิ  บริเวณซอยหลังหอพักนายชูศักดิ ์ 
บัวบชูา  ม.6 บานสระมโนราห  ต.โคกกรวด อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 

453,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



      
กอสรางถนนหินคลุก บริเวณพื้นที่สาธารณะ  9  ไร
บานละลมหมอ หมูที่ 4 ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง
นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 

91,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

กอสรางทาน้าํ บริเวณสระมโนราห (ดานทิศ
ตะวันออก)หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

65,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

กอสรางหองน้ํา บริเวณศาลปูอินทร หมูที่ 2 ตําบลโคก
กรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

152,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสราง/ปรับปรุงติดตัง้ระบบเสียงตามสาย
ประจําหมูบานในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลโคกกรวด หมู
ที่ 1,2,3,4,6,14  

0.00 0.00 323,300.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการกอสรางขยายพืน้ คสล. บริเวณอาคาร
เอนกประสงค  
บานดอนแตว  หมูที่ 3 ต.โคกกรวด  อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 

0.00 0.00 140,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางขยายลาน คสล.เอนกประสงคบริเวณ 
ศาลาประชาคมบานดอนแตว หมูที่ 3 ต.โคกกรวด  อ.
เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสมีา 

0.00 0.00 173,740.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการกอสรางถนน คสล. ชวงที่ 1 บริเวณถนน
เทศบาล 1 บานนางสุรภา 
ชัยชิตธนโชต ิ ถึงลาน คสล.เดิม  ชวงที่ 2 บริเวณถนน
เทศบาล 1 ลานคสล.เดิม  ถึงหนาอูเคราการชาง  ชวง
ที่ 3 บริเวณถนนเทศบาล 1 หนาอูเคราการชางถึงสี่
แยกการประปา  บริเวณถนนเทศบาล 1 หมูที่ 3 

0.00 0.00 2,191,500.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางถนน คสล. เชือ่มถนนเทศบาล 1 กับ
ถนน เทศบาล 17 หมูที่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมือง

0.00 0.00 312,400.00 0.00 0 % 0 

 



นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 

      โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 หมูที่ 3 0.00 0.00 127,800.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการกอสรางถนน คสล. ทางสาธารณประโยชน 
หลังตลาดสดเทศบาลตาํบลโคกกรวด หมูที่ 1 

0.00 0.00 411,600.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 12 
หมูที่ 1 

0.00 0.00 790,700.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 25 
เชื่อมตอ ชุมชนสุขใจ  หมูที่ 6   ต.โคกกรวด อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา  

0.00 0.00 700,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 25 
ม.6  ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 1,237,700.00 -100 % 0 

 
      

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณที่สาธารณะ 9 ไร 
บานละลมหมอ หมูที่ 14 

0.00 418,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนทางไปบุงเดื่อ หมูที่ 2 
ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

0.00 0.00 320,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางถนนหินคลุก บริเวณจากถนน
เทศบาล 25 ถึงหมูบานสุขใจ  หมูที่ 6 ต.โคกกรวด อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 

212,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ คสล. ถนนเทศบาล 17 
(พื้นที่สาธารณ-ประโยชน 9 ไร)  หมูที่ 4 ต.โคกกรวด 
อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  

0.00 0.00 390,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ คสล. บริเวณถนน
เทศบาล 6 เชื่อมตอระบบระบายน้ําเดิม หมูที่ 6 

0.00 0.00 1,575,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ คสล. พรอมกอสราง
ถนน คสล.บริเวณจากคลองวังโปงถึงเขตรถไฟ หมูที่ 
1,6  

0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0 % 0 

 



      
โครงการกอสรางทอระบายน้าํ คสล.ถนนมิตรภาพ- 
หนองปลิง เชื่อมตอระบบระบายน้ําเดิม  หมูที่ 14  ต.
โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  

0.00 0.00 853,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ บริเวณถนนเทศบาล 1 
(จากถนนมิตรภาพเชื่อมตอระบบระบายน้าํเดิม) ม.3 
ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

307,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ บริเวณถนนเทศบาล 6 
ม.6  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 408,200.00 -100 % 0 

 
      

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ บริเวณหองเชานางทอง
เลี่ยม โชวสงูเนิน เชื่อมตอระบบระบายน้ําเดิม หมู 1 

441,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ พรอมกอสรางถนน 
คสล บริเวณถนนเทศบาล 24 ม.6 ต.โคกกรวด  อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 1,057,800.00 -100 % 0 

 

      

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ พรอมกอสรางถนน 
คสล.และปรับปรุงฝาบอพักน้าํ บริเวณถนนเทศบาล 2 
(จากบานนางอัมพร สวนกลาง เชื่อมตอกับระบบ
ระบายน้ําเดิม ม.3 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

318,440.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการกอสรางประตสูแตนเลส 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการกอสรางพนังทางระบายน้ํา คสล. บริเวณพื้นที่
สาธารณประโยชน 9 ไร หมูที่ 4 ต.โคกกรวด อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 

0.00 0.00 270,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยละลมหมอ 
5 หมูที่ 4  

0.00 0.00 209,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บริเวณจากแยกถนน
เทศบาล 4 ขางบานนายอุดร กลอมจอหอเชื่อมตอ
ระบบระบายน้ําเดิมหนองหวา ซอย 1) หมูที่ 1  

0.00 0.00 267,000.00 0.00 0 % 0 

 



      
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บริเวณถนนเทศบาล 
25 ม.6 ต.โคกกรวด อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

325,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บริเวณบานนาย
ประทวน โดนจอหอ เชื่อมตอระบบระบายน้ําเดิม หมู 
3 

345,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บริเวณพื้นที่ภายใน
โรงเรียนตําบลโคกกรวด หมู 2 

430,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บริเวณภายในชุมชน
สุขใจ(จากแยกถนนเทศบาล 24 เชื่อมตอระบบระบาย
น้ําเดิม ซอย 1) ม.6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บริเวณภายในโรงเรียน
ตําบลโคกกรวด หมู 2 

138,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับตาก
พืชผล ทางการเกษตร บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน 
9 ไร หมูที่ 4 ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.
นครราชสีมา  

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางลานเอนกประสงค คสล.ถนนเทศบาล 
1 หมูที่ 2 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 

0.00 0.00 312,545.00 0.00 0 % 0 

       โครงการกอสรางหลังคากันแดด 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการกอสรางหองน้ํา บริเวณที่สาธารณะวังหิน ม.4 
บานละลมหมอ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

136,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการขยายผิวจราจร คสล. บริเวณตรอกเชื่อมถนน
เทศบาล 5 กับถนนทิศตะวันตกสถานีอนามัยหนาวัด
หนองหวา หมูที่ 1 

0.00 86,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



      
โครงการขยายผิวจราจร คสล. บริเวณถนนเทศบาล 1 
และ ถนนเทศบาล 18 (ขางวัดดอนแตว) หมูที่ 3 

0.00 142,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการขยายผิวจราจร คสล. บริเวณพื้นที่เสนทาง
จักรยานสระน้ําวัดหนองหวา หมูที่ 1 

0.00 62,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการขยายผิวจราจร คสล. พรอมราวกันตก 
บริเวณคลองวังโปง หมูที่ 1,6 

0.00 0.00 503,500.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการขยายผิวจราจร บริเวณถนนเทศบาล 23 ฝง
ทิศเหนือ ติดคลองวัดโปง หมูที่ 6 

0.00 90,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการขยายพื้นผิวจราจร บริเวณถนนเทศบาล 23 
ตรงขามศาลตาปูบานสระมโนราห หมูที่ 6 

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร บริเวณถนนเทศบาล 
23 หมุที่ 1,6 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 1,249,800.00 -100 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงตีเสนจราจรถนนภายในเขตเทศบาล
ตําบลโคกกรวด หมูที่ 1,2,6 

0.00 415,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก บริเวณถนน
เทศบาล 18 จากสามแยกทางหลวงหมายเลข 2068 
(โคกกรวด-ขามทะเลสอ)ถึงสามแยกถนนเทศบาล 19 
หมูที่ 3 

0.00 543,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงทาสีและตีเสนจราจรเสนทาง
จักรยาน บริเวณถนนเทศบาล 19 และถนนเทศบาล 
20 หมูที่ 3 และหมูที่ 4 

0.00 128,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการปรับปรุงผิวจราจร 428,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.บานเลิศธรรม 84,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติก บริเวณถนน
เทศบาล 8,9 หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

994,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก บริเวณจาก
แยกถนนเทศบาล 5 ถึงตลาดสดเทศบาลตาํบลโคก
กรวด หมูที่ 1 

0.00 260,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก บริเวณถนน 
21 ซอยภายในหมูบานโคกกรวด  หมูที่ 2 ต.โคกกรวด 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

0.00 492,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก บริเวณถนน
มิตรภาพ-หนองปลิง หมู 14 

227,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต จาก
ถนนเทศบาล 23 เชื่อมตอถนนรอบหมูบานหนองหวา  
หมูที่ 1 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 733,600.00 -100 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 4 รอบหมูบานหนองหวา หมูที่ 1 

0.00 0.00 347,800.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 4 หมูที่ 1 

0.00 339,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
บริเวณซอยบานนางวรลักษ  ผิวหอม  หมูที่ 3 ต.โคก
กรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
บริเวณซอยบานนางสมพร  คุมไขน้ํา หมูที่ 2 ต.โคก
กรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 66,700.00 -100 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
บริเวณถนนทางไปสะพานบงเดือ่ หมูที่ 2 ต.โคกกรวด  
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 92,600.00 -100 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
บริเวณถนนเทศบาล 22 หมู 2 ต.โคกกรวด  อ.เมือง 

0.00 0.00 0.00 581,400.00 -100 % 0 

 



จ.นครราชสีมา 

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
บริเวณทศิตะวันตกตลาดสดเทศบาลตาํบลโคกกรวด 
หมูที่ 1 

0.00 171,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
บริเวณทศิตะวันออกตลาดสดเทศบาลตําบลโคกกรวด 
หมูที่ 1 

0.00 188,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
บริเวณทิศเหนือตลาดสดเทศบาลตําบลโคกกรวด หมูที่ 
1 

0.00 151,200.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต และ
ปรับปรุงฝาบอพักน้ํา บริเวณถนนเทศบาล 20 หมูที่ 4 

0.00 405,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีต 
บริเวณทศิใตตลาดสดเทศบาลตาํบลโคกกรวด หมูที่ 1 

0.00 389,200.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา บริเวณถนน
เทศบาล 22  ม.2 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

59,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการปรับปรุงพื้นลานกีฬา 386,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงภูมทิัศนสนามเด็กเลน บริเวณสวน
สุขภาพ บานดอนแตว หมู 3 

202,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเปลี่ยนตูโหลด 97,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางร้ัวสาํนักงาน 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงคบานสระมโนราห  
บริเวณอาคารเอนกประสงคบานสระมโนราห ม.6 ต.
โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก บริเวณถนน
เทศบาล 23 ม.1 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

265,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



      
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  บริเวณถนน
เทศบาล 4 หมูที่ 1 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

560,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 8,125,740.00 6,455,500.00 14,980,985.00 5,677,800.00     0 
 รวมงบลงทุน 8,125,740.00 6,455,500.00 14,980,985.00 5,677,800.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 73,522.61 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0 
       อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจงัหวัดนครราชสีมา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000 
 รวมเงินอุดหนุน 73,522.61 0.00 0.00 250,000.00     250,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 73,522.61 0.00 0.00 250,000.00     250,000 
 รวมงานไฟฟาถนน 8,898,041.61 6,881,894.58 15,483,172.00 7,384,100.00     250,000 
 งานสวนสาธารณะ               
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑกีฬา               
 

      

โครงการจัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจงพรอม
ติดตั้ง ชุมชนศาลาแดง จํานวน 7 ตัว ชุมชนผดุงรัตน
พัฒนา (บุงเดื่อ) จํานวน 7 ตัว ชุมชนดอนแตวสามัคคี 
จํานวน 7 ตัว 

0.00 0.00 462,000.00 0.00 0 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 0.00 0.00 462,000.00 0.00     0 
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               
     คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               
       โครงการกอสรางถนน คสล. พืน้ที่ศาลาประชาคมบาน 0.00 0.00 144,100.00 0.00 0 % 0 
 



ดอนแตว หมูที่ 3  

      
โครงการกอสรางลาน คสล. บริเวณพื้นที่สาธารณะ
ชุมชนศาลาแดง ถนนเทศบาล 2 หมูที่ 2 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางลานออกกําลังกาย คสล. บริเวณบุง
เดื่อ หมูที่ 2 

0.00 0.00 243,100.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการขยายพื้นลาน คสล.ลานที่ 1 บริเวณพื้นที่
สวนสาธารณะสระมโนราห หมูที่ 6 

0.00 281,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงซอมแซมร่ัวตาขายลวดเหล็ก บริเวณ
ลานกีฬาวัดหนองหวา หมูที่ 1 

0.00 47,200.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงหองน้าํสาธารณะ บริเวณสนามกีฬา
สาธารณะวัดหนองหวา หมูที่ 1 

0.00 73,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 432,200.00 387,200.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 432,200.00 849,200.00 0.00     0 
 รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 432,200.00 849,200.00 0.00     0 
 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     คาจางลูกจางประจํา 931,695.00 796,116.13 638,640.00 655,860.00 6.89 % 701,040 
     เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจาํ 41,280.00 10,520.00 2,787.00 8,640.00 4.17 % 9,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 936,000.00 861,730.65 1,050,232.28 1,188,000.00 0 % 1,188,000 
     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 104,000.00 95,747.84 116,692.57 132,000.00 0 % 132,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,012,975.00 1,764,114.62 1,808,351.85 1,984,500.00     2,030,040 
 รวมงบบุคลากร 2,012,975.00 1,764,114.62 1,808,351.85 1,984,500.00     2,030,040 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
 



    
คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

137,420.00 127,950.00 0.00 166,500.00 -5.17 % 157,900 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 80,400.00 75,120.00 120,000.00 0 % 120,000 
 รวมคาตอบแทน 137,420.00 208,350.00 75,120.00 286,500.00     277,900 
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 544,233.25 726,943.20 818,046.07 1,304,000.00 -100 % 0 
       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,304,000 
 

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

              

       โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม 9,977.20 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 
 

      
โครงการพัฒนางานรักษาความสะอาดและระบบเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย 

0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000 

 
      

โครงการพัฒนางานรักษาความสะอาดและระบบเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย 

56,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 336,707.43 191,995.11 96,953.86 180,000.00 -16.67 % 150,000 
 รวมคาใชสอย 946,917.88 918,938.31 914,999.93 1,594,000.00     1,564,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุงานบานงานครัว 95,785.00 82,445.00 75,395.00 90,000.00 33.33 % 120,000 
     วัสดุกอสราง 23,421.44 23,635.23 2,610.00 50,000.00 0 % 50,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนสง 39,033.00 25,140.50 37,504.00 80,000.00 0 % 80,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 382,492.00 337,833.00 402,685.70 440,000.00 0 % 440,000 
     วัสดุเคร่ืองแตงกาย 28,580.00 28,730.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000 
 รวมคาวัสดุ 569,311.44 497,783.73 548,194.70 690,000.00     720,000 
 รวมงบดําเนินงาน 1,653,649.32 1,625,072.04 1,538,314.63 2,570,500.00     2,561,900 
 



  งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑการเกษตร               
       เคร่ืองพนหมอกควัน 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 24,150.00 0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0 
       คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000 
 รวมคาครุภัณฑ 99,150.00 0.00 0.00 170,000.00     170,000 
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               
     คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               
       โครงการกอสรางบอหมักปุย 136,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการกอสรางอาคารคัดแยกขยะ บริเวณที่
สาธารณะ 9 ไร บานละลมหมอ หมูที่ 4 

0.00 335,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการติดตั้งตาขายกันนก อาคารตลาดสดเทศบาล
ตําบลโคกกรวด หมูที่ 1 

0.00 329,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการบอบําบัดน้าํเสยี  พรอมวางทอ บริเวณโรงสูบ
น้ําดบิถนนเทศบาล 20  หมูที่ 4 ตําบลโคกกรวด  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

91,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงหองน้าํ หองสวม บริเวณตลาดสด
เทศบาล หมูที่ 1 

0.00 99,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรัปปรุงโรงแกส  บริเวณพื้นที่สาธารณะ 9 ไร 
บานละลมหมอ หมูที่ 4 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

450,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง               
 

      
โครงการปรับปรุงขยายหลังคากันแดดอาคารโรงผลิต
กาซชีวภาพ 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

 



รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 677,700.00 764,300.00 0.00 100,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 776,850.00 764,300.00 0.00 270,000.00     170,000 
 รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,443,474.32 4,153,486.66 3,346,666.48 4,825,000.00     4,761,940 
 งานบําบัดนํ้าเสีย               
   งบลงทุน               
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               
     คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      
โครงการกอสรางทอระบายน้าํ คสล. พรอมบอพัก 
บริเวณถนนเทศบาล 14 หมูที่ 6 

0.00 839,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางผนักก้ันดนิ บริเวณคลองวังโปง หมูที่ 
1,6 

0.00 1,955,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 20 
หมูที่ 4 

0.00 330,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณถนน
เทศบาล 18 ฝงทิศใต หมูที่ 3 

0.00 350,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณสวน
สุขภาพบานละลมหมอ หมูที่ 4 

0.00 153,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บริเวณจากแยกถนน
เทศบาล 5 (หนาหองแถวของนายปยะพงษ จรโคก
กรวด) ถึงตลาดสดเทศบาลตําบลโคกกรวด หมูที่ 1 

0.00 299,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บริเวณถนนเทศบาล 
22 หมูที่ 2 

0.00 228,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงระบบบาํบัดน้าํเสีย ซอยแยกถนน
เทศบาล 22 หมูที่ 2 

0.00 140,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 4,296,500.00 0.00 0.00     0 
 



รวมงบลงทุน 0.00 4,296,500.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานบําบัดนํ้าเสีย 0.00 4,296,500.00 0.00 0.00     0 
 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 15,613,111.23 18,338,618.07 21,844,443.91 15,694,150.00     5,011,940 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 214,620.00 5.34 % 226,080 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 247,080.00 19.72 % 295,800 
     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 32,620.00 14.04 % 37,200 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 0.00 0.00 494,320.00     559,080 
 รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 494,320.00     559,080 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 30,610.00 43.12 % 43,810 

 รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 30,610.00     43,810 
 รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 30,610.00     43,810 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน 0.00 0.00 0.00 524,930.00     602,890 
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ               
 



รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      
โครงการดําเนินงานสวสัดกิารชมุชนกองทุนเงนิออมวัน
ละ 1 บาท 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

 
      

โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก
สตรีและบุคคลในครอบครัว 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

       โครงการพัฒนาชีวติผูสงูอาย ุ และผูดอยโอกาส 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการพัฒนาชีวติผูสงูอาย ุผูดอยโอกาส และผูพิการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 
       โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
       โครงการพัฒนาศักยภาพของผูนาํชุมชน 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0 % 250,000 
       โครงการพัฒนาศักยภาพของผูนาํชุมชน 389,399.00 17,440.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการสงเสริมชวยเหลือเกษตรกร 0.00 0.00 23,630.00 50,000.00 0 % 50,000 
       โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 319,560.00 100,000.00 0 % 100,000 
       โครงการสงเสริมอาชีพในชมุชน 398,999.00 19,719.00 41,628.00 250,000.00 0 % 250,000 
 รวมคาใชสอย 824,398.00 37,159.00 384,818.00 900,000.00     900,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุกอสราง 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000 
 รวมคาวัสดุ 0.00 0.00 0.00 80,000.00     80,000 
 รวมงบดําเนินงาน 824,398.00 37,159.00 384,818.00 980,000.00     980,000 
 รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 824,398.00 37,159.00 384,818.00 980,000.00     980,000 
 รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 824,398.00 37,159.00 384,818.00 1,504,930.00     1,582,890 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
 



    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

              

       โครงการงานประเพณีวนัลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 130,000.00 53.85 % 200,000 
       โครงการงานประเพณีสงกรานต 0.00 0.00 199,434.00 370,000.00 -18.92 % 300,000 
       โครงการงานวันเด็กแหงชาต ิ 0.00 0.00 183,752.00 190,000.00 0 % 190,000 
       โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ 250,000.00 226,274.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการถวายเทียนพรรษา 0.00 9,650.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการประเพณีเขาพรรษา 0.00 0.00 20,880.80 50,000.00 40 % 70,000 
       โครงการประเพณีลอยกระทง 297,260.00 299,404.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการประเพณีสงกรานต 299,765.00 337,834.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมคาใชสอย 847,025.00 873,162.00 404,066.80 740,000.00     760,000 
 รวมงบดําเนินงาน 847,025.00 873,162.00 404,066.80 740,000.00     760,000 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 847,025.00 873,162.00 404,066.80 740,000.00     760,000 
 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 847,025.00 873,162.00 404,066.80 740,000.00     760,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,840,920 
     เงินประจาํตําแหนง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 78,000 
     คาจางลูกจางประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 194,220 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 821,040 
     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 104,640 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00     3,038,820 
 



รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00     3,038,820 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 173,310 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000 
 รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00     238,310 
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

              

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 
     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 
 รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 0.00     190,000 
   คาวัสดุ               
     วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
     วัสดุงานบานงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
     วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
     วัสดุเคร่ืองแตงกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
 รวมคาวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00     300,000 
 



  คาสาธารณูปโภค               
     คาบริการโทรศัพท 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 รวมคาสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00     5,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     733,310 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ               
       คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 รวมคาครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00     3,822,130 
 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ               
       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 529,270 
 รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 0.00     529,270 
   คาวัสดุ               
     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000 
     วัสดุกอสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000 
 รวมคาวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00     750,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     1,279,270 
   งบลงทุน               
 



  คาที่ดินและสิ่งกอสราง               
     คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      
โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณถนนเทศบาล 17 
หมูที่ 3 ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,310,000 

 
      

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ คสล. บริเวณถนน
เทศบาล 15 หมูที่ 14 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,980,000 

 
      

โครงการติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสาย  บริเวณใน
เขตเทศบาลตําบลโคกกรวด  ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,900,000 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก บริเวณถนน
เทศบาล 20  (ทางหลวงทองถ่ิน (06) หมูที่ 4 ต.โคก
กรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,300,000 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก บริเวณถนน
เทศบาล 5 หมูที่ 1 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 850,000 

 
      

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก หมูที่ 1 ต.โคก
กรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 622,000 

       เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 318,480 
 

    
คาออกแบบ คาควบคุมงานทีจ่ายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

              

 
      

คาออกแบบ คาควบคุมงานทีจ่ายใหแกเอกชน  นิติ
บุคคล  หรือบุคคลภายนอก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 0.00 0.00 0.00     8,287,980 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     8,287,980 
 



รวมงานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00     9,567,250 
 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00     13,389,380 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
   งบกลาง               
     คาชําระหนี้เงินตน 451,562.21 1,155,616.62 1,178,255.57 1,201,600.00 2 % 1,225,600 
     คาชําระดอกเบี้ย 147,993.22 248,152.36 225,513.41 202,200.00 -11.87 % 178,200 
     เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 184,928.00 197,679.00 232,242.00 250,000.00 18 % 295,000 
     เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 0.00 0.00 7,904,800.00 8,760,000.00 8.79 % 9,530,000 
     เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,731,200.00 1,862,400.00 7.93 % 2,010,000 
     เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 24,000.00 23,500.00 18,000.00 30,000.00 0 % 30,000 
     สํารองจาย 196,221.84 52,078.15 1,613.56 500,000.00 0 % 500,000 
     รายจายตามขอผูกพัน 378,543.86 442,258.14 317,208.73 723,900.00 -100 % 0 
       คาใชจายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
       คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 87,700 
 

      
โครงการสนบัสนนุกองทุนสวัสดกิารชุมชนเทศบาล
ตําบลโคกกรวด 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

       เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000 
     เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
 

    
เงินสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) 

848,858.00 870,272.00 924,222.00 900,000.00 11.56 % 1,004,000 

     เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 108,360.00 512,620.00 306,441.00 108,360.00 0 % 108,360 
 รวมงบกลาง 2,340,467.13 3,502,176.27 12,839,496.27 14,568,460.00     15,648,860 
 



รวมงบกลาง 2,340,467.13 3,502,176.27 12,839,496.27 14,568,460.00     15,648,860 
 รวมงบกลาง 2,340,467.13 3,502,176.27 12,839,496.27 14,568,460.00     15,648,860 
 รวมแผนงานงบกลาง 2,340,467.13 3,502,176.27 12,839,496.27 14,568,460.00     15,648,860 
 รวมทุกแผนงาน 49,919,820.24 52,726,406.92 74,066,619.29 73,000,000.00     76,000,000 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น   76,000,000   บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 

งานบริหารงานท่ัวไป (00111) รวม 13,436,790 บาท 

  งบบุคลากร รวม 6,884,160 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนนายก/รองนายก        จํานวน   756,000   บาท      
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  30,000  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
เปนเงิน  360,000  บาท  และเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตราๆละ 16,500  บาท/เดือน  
จํานวน  12 เดือน  เปนเงิน  396,000 บาท   
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก     จํานวน    240,000   บาท     
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 8,000  บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 96,000 บาท  และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี  
จํานวน  2  อัตราๆ ละ 6,000 บาท/เดอืน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 144,000 บาท  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก       จํานวน    240,000   บาท     
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆละ 8,000 บาท/เดือน จํานวน  12 เดือน 
เปนเงิน 96,000  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 อัตราๆ ละ 6,000 บาท/เดือน  
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  เปนเงิน 144,000 บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี     จํานวน    216,000   บาท     
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 10,500 บาท/เดือน จํานวน  
12 เดือน  เปนเงิน 126,000  บาท และเงินคาตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตราๆ ละ7,500 
บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  เปนเงิน 90,000 บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล       จํานวน   1,620,000 บาท     
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตราๆ ละ 10,500 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 1,260,000 บาท เงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 16,500 บาท เปนเงิน 198,000 บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน     
1 อัตราๆละ 13,500 บาท เปนเงิน 162,000 บาท  
(สํานักปลัดเทศบาล 

  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,812,160 บาท 



   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จํานวน   2,941,620   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลจํานวน  7  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําป  7  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
(1) ปลัดเทศบาล  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) รองปลัดเทศบาล  จํานวน  1  ตําแหนง 
(3) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  1  ตําแหนง 
(4) หัวหนาฝายอํานวยการ  จํานวน  1  ตําแหนง 
(5) หัวหนาฝายปกครอง  จํานวน  1  ตําแหนง 
(6) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง 
(7) เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน    จํานวน   151,200   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษรายเดือนของสายงานบริหาร  ดังนี้   
(1) ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  84,000  บาท 
(2) รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 67,200บาท      
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เงินประจําตําแหนง     จํานวน  229,200  บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสายงานบริหาร  ดังนี้   
(1) ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  84,000  บาท 
(2) รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 67,200บาท      
(3) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  1  ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน   
เปนเงิน 42,000 บาท      
(4) หัวหนาฝายอํานวยการ  จํานวน  1  ตําแหนงในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน   
เปนเงิน 18,000 บาท      
(5) หัวหนาฝายปกครอง  จํานวน  1  ตําแหนงในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน   
เปนเงิน 18,000 บาท      
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  คาจางลูกจางประจํา     จํานวน  250,140  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ประจาํป  1  อัตรา  โดยจายใหกับลูกจางประจํา  ดังนี้ 
(1) ลูกจางประจํา  (เจาพนักงานทะเบียน)  จํานวน  1  ตําแหนง 
 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน    216,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  216,000  บาท  โดยจาย
ใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงานท่ัวไป)  จํานวน  2  ตําแหนง 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง         จํานวน    24,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงานท่ัวไป)  จํานวน  2  ตําแหนง 



(สํานักปลัดเทศบาล) 

    

  งบดําเนินงาน รวม 6,210,630 บาท 

   
หมวดคาตอบแทน   รวม 503,730 บาท 

      

ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก      จํานวน  284,130   บาท 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานเทศบาลเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงาน
จางของเทศบาล พ.ศ.2558      
- เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  คาเบ้ียประชุม      จํานวน  10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการ  ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือตรวจรางรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตรวจรางเทศบัญญัติตางๆ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จํานวน   20,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ท่ีไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  คาเชาบาน      จํานวน  96,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         จํานวน    93,600   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน

http://www.thongthinlaws.com/2010/08/080934522-9-2559.html


บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน2 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      หมวดคาใชสอย รวม 3,865,000 บาท 

      

ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ         จํานวน    600,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือตางๆ ของเทศบาล คาธรรมเนียมตางๆ คาจัดซ้ือวารสาร หนังสือพิมพ  
หนังสือระเบียบงานของเทศบาล และคาลงทะเบียน เชน คาลงทะเบียน ส.ท.ท. คาลงทะเบียนประชุมกลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจางเหมาบุคคลภายนอกทําการอยางหนึ่งอยางใด เชน คาจาง
เหมาแรงงานทําของและอ่ืนๆ   
- คาธรรมเนียมตาง ๆ ในการดําเนินการเก่ียวกับการกอสรางตลาดโคกเพชรบนท่ีดินราชพัสดุ  
- คาธรรมเนียมตาง ๆ กรณีท่ีเทศบาลกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง คาเชาทรัพยสิน 
(คาตอบแทนการใชท่ีดินระหวางกอสรางอาคารบนท่ีดินราชพัสดุ ซ่ึงเปนท่ีตั้งตลาดโคกเพชร  
- คาประกันภัยตาง ๆ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        จํานวน    260,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเล้ียงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)  
โดยแยกเปน 
(1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  200,000  บาท  ใหตั้งงบประมาณไดไม
เกินปละ  1 %  ของรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  
เงินจายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผูอุทิศให ดังนี้ ในปงบประมาณ 2560  มียอดรายรับจริง  52,507,452 บาท  
คํานวณไดดังนี้   52,507,452 x 1/100  =  525,074.52  บาท  ใหเบิกจายไดในภายในวงเงินงบประมาณท่ี
ประมาณการไวตามอัตราท่ีกําหนดและตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง  โดยคํานึงถึงความจําเปนและประหยัดและ
ใหใชหลักฐานการจายเงินตามรายการคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง มาประกอบการเบิกจายเงินโดยมีเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของในการดําเนินงานเปนผูรับรองการจาย   
 
 
 -  เพ่ือจายเปนคารับรอง ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล สําหรับเปนคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม       
คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการดวย และคาใชจายอ่ืน 
ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรอง  เพ่ือเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน  
ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 



(2)  คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จํานวน  60,000  บาท  
ท่ีไดรับแตงต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ใหอยูในดุลย
พินิจของผูบริหารทองถ่ิน  โดยยอดเงินท่ีตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง  ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริงและใหแนบ
บัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย  โดยมี
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานเปนผูรับรองการจาย   
            -  เพ่ือจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เพ่ือใชในการรับรองและคาบริการอ่ืน ๆซ่ึงจําเปนตองจาย
ท่ีเก่ียวกับการรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังตาม
กฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือ  ส่ังการดังนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  
เรื่อง  การต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

   
ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม         จํานวน  2,925,000  บาท 
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  จํานวน   300,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง ของเทศบาล เชน คาสมมนาคุณวิทยากร        
คาวัสดุอุปกรณ  คาเชาท่ีพัก  คาจางเหมายานพาหนะ คาอาหารวาง  เครื่องดื่ม คาจัดสถานท่ี คาใชจายในพิธี
เปดและปดการอบรม และคาใชจายอ่ืนตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 129 ลําดับท่ี 9 

   

(2) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม    จํานวน   100,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง ของเทศบาล  เชน คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  
คาเชาท่ีพัก  คาจางเหมายานพาหนะ คาอาหาร  คาอาหารวางเครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืนตามโครงการ  
 - เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 130 ลําดับท่ี 10 

   

(3) โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีพบประชาชน   จํานวน   160,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคากิจกรรมตาง ๆ  ในการออกหนวยเคลื่อนท่ี  เชน คาวัสดุ อุปกรณ  คาอาหาร  คาลวงเวลา
ผูปฏิบัติงาน คาเครื่องเสียง  คาจางเหมาบริการตาง ๆ คาจัดกิจกรรม และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ 
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- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 129 ลําดับท่ี 8 
 

   

(4) โครงการปลูกหญาแฝก     จํานวน   20,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาวัสดุ  อุปกรณ  คาอาหาร คาลวงเวลาผูปฏิบัติงาน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาจางเหมาบริการตาง ๆ คาจัดกิจกรรม และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ดวนท่ีสุด ท่ี นม 0023.3/ว1243 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติการดําเนินงานพัฒนารณรงคใชหญาแฝกเนื่องจากพระราชดําริ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 134 ลําดับท่ี 1 
 

   

(5) โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน   500,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูดําเนินการเลือกตั้ง คาอาหารทําการนอกเวลาแกผูปฏิบัติงานเลือกตั้ง คาใชจายในการจัดตั้ง
ศูนยเลือกตั้ง คาจัดทําปาย คาเบี้ยเลี้ยง คาแบบพิมพ คาวัสดุ คาจัดพิมพบัตรเลือกตั้งและอกสารเลือกตั้ง คูม่ือเก่ียวกับ
การเลือกตั้ง ฯลฯ และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้  
201) พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 ขอ 7 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถ่ิน 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 128 ลําดับท่ี 4 
 

   

(6) โครงการวันทองถิ่นไทย     จํานวน   100,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาใชจายในการจัดสถานท่ี คาจางเหมาบริการตาง ๆ 
คาจัดกิจกรรม และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 126 ลําดับท่ี 5 
 

   

(7) โครงการปกปองสถาบันของชาติ    จํานวน    100,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาวัสดุ  อุปกรณ  คาอาหาร คาลวงเวลาผูปฏิบัติงาน  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาจางเหมาบริการตาง ๆ คาจัดกิจกรรม และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ 
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- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 130 ลําดับท่ี 11 
 

   

(8) โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน   50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลครัวเรือน เพ่ือนํามาใชประกอบการพัฒนาทองถ่ิน  โดยจายเปน
คาตอบแทน  คาสมนาคุณวิทยากร คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
เอกสาร คาจัดเก็บ สํารวจและบันทึกขอมูล  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 129 ลําดับท่ี 5 
 

   

(9) โครงการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติด   จํานวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ อบรม บําบัด ผูติดยาเสพติด โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ  ตาม
โครงการ  เชน  คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร คาลวงเวลาผูปฏิบัติงาน คาสมนาคุณวิทยากร  คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
 (สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 107 ลําดับท่ี 14 
 

   

(10) โครงการจางนักเรียนปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน  จํานวน    60,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาดําเนินการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ของกลุมนักเรียน  นักศึกษา  
เพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีของเทศบาลหรือปฏิบัติงานอ่ืนใด ตามความเหมาะสมและตามแนวทางนโยบายของ
รัฐบาล เปนคาจางแรงงาน  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนตามโครงการ 
- เปนไปตามหนังสอืสั่ง ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.4/ว497 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2550 
เรื่อง การจางนักเรียนนักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียนฤดูรอน เพ่ือแกปญหาสังคมและความยากจน 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 129 ลําดับท่ี 6 
 
 
 

   

(11) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี   จํานวน   180,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดสถานท่ี พานพุม ไฟประดับ พระบรมฉายาลักษณ  คาวัสดุ คาจางเหมาตาง ๆ 
และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ   
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- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 125 ลําดับท่ี 2 

   

(12)  โครงการจัดงานวันปยมหาราช    จํานวน   60,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดสถานท่ี  พวงมาลา และวัสดุท่ีใชในโครงการ คาจางเหมาตาง ๆ  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 125 ลําดับท่ี 3 

   

(13) โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ    จํานวน   50,000  บาท 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
- เพ่ือจายเปนคาจัดสถานท่ี  พวงมาลา และวัสดุท่ีใชในโครงการคาจางเหมาตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ 
ตามโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 125 ลําดับท่ี 4 

   

(14) โครงการวันข้ึนปใหม     จํานวน    40,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  ไดแก การจัดพิธีทางศาสนา  คาวัสดุอุปกรณ  ขาวสาร 
อาหารแหง  คาอาหารเครื่องดื่ม ปจจัย  เครื่องไทยธรรม  และคาใชจายอ่ืน ๆ  ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 125 ลําดับท่ี 1 

   

(15) โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นประชาชน  จํานวน   100,000  บาท 
อําเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งท่ี 14   
- เพ่ือจายเปนคาใชจายการจัดการแขงขันกีฬาทองถ่ินประชาชนอําเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาใชจายพิธีทางศาสนา  คารับรองผูท่ีเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  
ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ีและคาใชจายอ่ืน  ๆ
ท่ีจําเปนและเก่ียวของ  ไดแก คาสถานท่ีจัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณท่ี
จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เตนท เวที  คาใชจาย
เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ คาจางเหมาทําความสะอาด 
คาใชจายในการตกแตง จัดสถานท่ี คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวมถึง    
คาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน คาใชจาย
ในการประกวดหรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการ
ประกวดหรือการแขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน 
คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน         
คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน 
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คาจางเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 126 ลําดับท่ี 8 

   

(16) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช    จํานวน   500,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  เชน คาวัสดุ อุปกรณ ในการจัดนิทรรศการดานการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช คาดิน คาปุย คาอาหาร คาเชาท่ีพัก  คาจางเหมารถยนต  คาเบี้ยเลี้ยง  และคาใชจายอ่ืน
ตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
3) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.3/ว4723  ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง การดําเนินโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 134 ลําดับท่ี 2 

   

(17) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน   200,000  บาท 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดสถานท่ี จัดนิทรรศการ  พานพุม ไฟประดับ พระบรมฉายาลักษณ  คาวัสดุ  
คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 126 ลําดับท่ี 9 

   

(18) โครงการจัดงานวันท่ี 13 ตุลาคม    จํานวน   20,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดสถานท่ี จัดนิทรรศการ  พานพุม ไฟประดับ พระบรมฉายาลักษณ  คาวัสดุ  
คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  หนาท่ี 5 ลําดับท่ี 1 
 
 

   

(19) โครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ   จํานวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ ไดแก คาวัสดุ      
ธงตราสัญลักษณ ภาพพระบรมยาลักษณ  คาใชจายพิธีทางศาสนาคารับรองผูท่ีเชิญมารวมงานและผูมารวม
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ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ไดแก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  หนาท่ี 5 ลําดับท่ี 2 

   

(20) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน   250,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ีจําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ.2561 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

(21) คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม   จํานวน   5,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาของขวัญ  ของรางวัล และเงินรางวัล  แกผูมาชมกิจการเพ่ือชวยเหลืองานของเทศบาล  หรือ
ผูทําคุณประโยชนแกเทศบาล คาพวงมาลา พวงมาลัย  และชอดอกไมและกระเชาดอกไม 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวันท่ี 10  พฤศจกิายน  2530  เรื่อง  การเบิกจายคา
ดอกไมเพ่ือมอบใหบุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม  สรุปมีนัยสําคัญดังนี้ 
    - เบิกจายจากเงินงบประมาณ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
    - คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม สําหรับมอบใหผูมีเกียรติ ชาวตางประเทศและคูสมรสท่ีเดิน   
ทางเขามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไมเกิน 300 บาท 
    - คาพวงมาลา หรือพานประดับพุมดอกไม สําหรับวาง ณ อนุเสาวรีย ครั้งละไมเกิน 1,000 บาท 
    - คาพวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติ พวงละไมเกิน 400 บาท 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/36272  ลงวันท่ี  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไม
เพ่ือมอบใหบุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

   
(22) คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน   จํานวน   30,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนสําหรับผูประสบภัยจากรถของหนวยการบริหาร

http://www.thongthinlaws.com/2010/12/2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/12/2559.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2555-2-2558.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2555-2-2558.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/08/3-2559_16.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/08/3-2559_16.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/09/2555-3-2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/09/2555-3-2559.html


ราชการสวนทองถ่ิน  และอ่ืน ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
- เปนไปตามประกาศ ดังนี้  
1)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาท่ีของรัฐกระทํา
ละเมิดตอบุคคลภายนอก ลงวันท่ี 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

   

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม           จํานวน    80,000    บาท 
(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคา
สิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

 

      หมวดคาวัสดุ รวม 1,170,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุสํานักงาน           จํานวน    350,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี 
พระบรมยาลักษณ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอลค สมุด ซองเอกสาร เทปใส น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน 
กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 
 

   

ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ          จํานวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวย



สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว          จํานวน    250,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม  ผงซักฟอก สบู  
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุกอสราง         จํานวน    20,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง ไดแก ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม  
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ตะปู เหล็กเสน  
แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง         จํานวน    40,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       
คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       
กรวยจาจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต 
(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน    
ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลบัลูกปน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน         จํานวน    150,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย        จํานวน    20,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ไดแก คาเวชภัณฑ น้ํายาตาง ๆ เคมีภัณฑ กระดาษกรอง 
วัสดุทางการแพทย  และอ่ืน ๆ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุการเกษตร          จํานวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร ไดแก เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซ่ีพรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบสโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ   
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร            จํานวน     20,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ฟลม มวนเทป พูกัน สี ไมอัด แผนปาย และคากระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ท่ีไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ      
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร            จํานวน      200,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ



เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ    
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ           จํานวน      20,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ไดแก คาจัดซ้ืออะไหลเครื่องพนหมอกควัน คามิเตอรน้ํา คามิเตอรไฟฟา และวัสดุ
อ่ืนๆ ท่ีไมเขาลักษณะประเภทรายจายอ่ืนๆ ฯลฯ ของตลาดสดเทศบาล โรงผลิตกาซชีวภาพจากขยะชุมชน  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   
หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 671,900 บาท 

      

ประเภท  คาไฟฟา          จํานวน     600,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาไฟฟาท่ีใชในสํานักงานเทศบาลตําบลโคกกรวด อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อาคารศูนยสงเสริมอาชีพ  เครื่องเสียงไรสายของเทศบาล อาคารอเนกประสงค ลานกีฬาอเนกประสงค 
และอุปกรณท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  คาน้ําประปา         จํานวน     26,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาของสํานักงานเทศบาลตําบลโคกกรวด และสถานท่ีในกิจการเทศบาลอ่ืนๆ  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  คาบริการโทรศัพท         จํานวน    20,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทท่ีใชในสํานักงานเทศบาลตําบลโคกกรวด  สถานท่ีของเทศบาลหรือในความดูแลของ
เทศบาล และอ่ืน ๆ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  คาบริการไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัต ิ จํานวน    5,500   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย ไดแก คาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ในกิจการของเทศบาลฯ   
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม       จํานวน    20,400    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการใชระบบอินเตอรเน็ต และคาใชจายในการบริการอ่ืน ๆ   
(สํานักปลัดเทศบาล) 

 
 
 
 
 

  งบลงทุน รวม 342,000 บาท 

   
หมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง                                            รวม 342,000 บาท 

      คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 312,000 บาท 

   ประเภท  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง     จํานวน 300,000   บาท  



   

(1) โครงการกอสรางโรงเรือนเพาะชําพันธไมและเก็บพัสดุ   จํานวน 300,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนโครงการกอสรางโรงเรือนเพาะชําพันธไมและเก็บพัสดุ  ขนาดกวาง  6  เมตร  ยาว 12 เมตร  
รวมพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  72  ตารางเมตร   เพ่ือใชเปนอาคารเพาะชําพันธไมและเก็บพัสดุ  หลังคาโครง
เหล็กสวนโรงเพาะชํามุงดวยวัสดุโปรงแสงลอนเดียวกันกับเมททัลชีท  สวนเก็บพัสดุมุงดวยแมททัลชีท พรอม
ถังเก็บน้ํา  2000 ลติร  จํานวน  1  ถัง  ปมน้ําอัตโนมัติจํานวน  1  ชุด  และระบบไฟฟา บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณ 
9  ไร  หมูท่ี  4  ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   
(สํานักปลัดเทศบาล)  
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  หนาท่ี 14 ลําดับท่ี 1 

   

(2)  เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)   จํานวน 12,000   บาท 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว260 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาผูใหบริการดานสาธารณูปโภค 
(สํานักปลัดเทศบาล)  

 

  งบรายจายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   
หมวดรายจายอ่ืน                                            รวม 30,000 บาท 

   ประเภท รายจายอ่ืน       จํานวน  30,000    บาท  

   

- เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัยประเมินผลหรือการพัฒนาระบบตางๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ ท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางพัฒนาระบบตางๆหรือหนวยงาน/สถาบันภายนอกท่ีเปนกลางมา
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือดําเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(สํานักงานปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112) รวม 2,222,650 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,513,620 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,513,620 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จํานวน   1,333,620   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป  4  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําป  4  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานสวนเทศบาล  ดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  จํานวน  1  ตําแหนง 
(3) นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  จํานวน  1  ตําแหนง 
(4) เจาพนักงานประชาสัมพันธชํานาญงาน จํานวน  1  ตําแหนง 
 (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

   

ประเภท  เงินประจําตําแหนง     จํานวน  60,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสายงานบริหาร  ดังนี้   
(1) ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12  เดือน   
เปนเงิน  42,000  บาท    
(2) หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน  
เปนเงิน  18,000  บาท   
 (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

      

ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน    108,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  108,000  บาท  โดยจาย
ใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงานท่ัวไป)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(กองวิชาการและแผนงาน) 
 

      

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง         จํานวน    12,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงานท่ัวไป)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(กองวิชาการและแผนงาน) 
 

    

   

 
 
 
 
 



 

  งบดําเนินงาน รวม 709,030 บาท 

   
หมวดคาตอบแทน   รวม 98,030 บาท 

      

ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก      จํานวน  88,030   บาท 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานเทศบาลเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)        
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. 2557 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559   
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 
 (กองวิชาการและแผนงาน) 

      

ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         จํานวน    10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7  
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน2 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

      หมวดคาใชสอย รวม 390,000 บาท 

      

ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ         จํานวน    150,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก  
คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดต้ังไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   

http://www.thongthinlaws.com/2010/08/080934522-9-2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/08/080934522-9-2559.html


 
- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบหรือปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตของ
เทศบาลและจัดทําระบบอินเตอรเน็ต และเปนคาใชจายในการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตของเทศบาลพรอม
อุปกรณประกอบเพ่ือใหการสื่อสารของเทศบาลใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหบริการ
ประชาชนเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตของภาครัฐ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
(กองวิชาการและแผนงาน)  

      

ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        จํานวน    20,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ท่ีมานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร 
คาใชจายเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการ  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2548 
เรื่อง การต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

   
ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม         จํานวน       200,000   บาท 
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) โครงการประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป   จํานวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  
และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  



และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10  ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559   
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 0357 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินการ
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2 
 (กองวิชาการและแผนงาน) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 128 ลําดับท่ี 3 
 

   

(2) โครงการอบรมจัดทําแผนชุมชน     จํานวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมจัดทําแผนชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจาย
เก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  เปนไป 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(กองวิชาการและแผนงาน) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 128 ลําดับท่ี 2 
 

   

(3) โครงการจัดอบรมใหความรูในเรื่องกฎหมายท่ัวไป    จํานวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมายเบื้องตน  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม  คาวัสดุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับ
ผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ี
ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม          
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  เปนไป 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(กองวิชาการและแผนงาน) 
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แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 128 ลําดับท่ี 1 
 
 

   

(4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ีจําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ.2561 
(กองวิชาการและแผนงาน) 
 

   

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม           จํานวน    20,000    บาท 
(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคา
สิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
(กองวิชาการและแผนงาน)  
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      หมวดคาวัสดุ รวม 210,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุสํานักงาน           จํานวน    70,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี 
พระบรมยาลักษณ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอลค สมุด ซองเอกสาร เทปใส น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน 
กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
(กองวิชาการและแผนงาน)  

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร            จํานวน     20,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ฟลม มวนเทป พูกัน สี ไมอัด แผนปาย และคากระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ท่ีไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ      
(กองวิชาการและแผนงาน)  

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร            จํานวน    100,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส 
(Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ    
(กองวิชาการและแผนงาน) 

   

ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ          จํานวน    20,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวย
สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(กองวิชาการและแผนงาน) 

   
หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 11,000 บาท 

      

ประเภท  คาบริการไปรษณยี           จํานวน    6,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย ไดแก คาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ในกิจการของเทศบาลฯ   
(กองวิชาการและแผนงาน) 

   

ประเภท  คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม       จํานวน    5,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซคของเทศบาลตําบลโคกกรวดเปนราย
ป คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอ่ืนๆ   
(กองวิชาการและแผนงาน) 



งานบริหารงานคลัง (00113) รวม 4,433,820 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,512,700 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,512,700 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จํานวน   2,412,240   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลจํานวน  7  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําป  7  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง 
(3) หัวหนาฝายพัฒนารายได จํานวน  1  ตําแหนง 
(4) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง 
(5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 2 ตําแหนง 
(6) เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ตําแหนง 
(กองคลัง) 

   

ประเภท  เงินประจําตําแหนง     จํานวน  78,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสายงานบริหาร  ดังนี้   
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12  เดือน   
เปนเงิน  42,000  บาท    
(2) หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน   
เปนเงิน  18,000  บาท  
(3) หัวหนาฝายพัฒนารายได  จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน   
เปนเงิน  18,000  บาท   
(กองคลัง) 

   

ประเภท  คาจางลูกจางประจํา     จํานวน  478,860  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ประจาํป  2  อัตรา  โดยจายใหกับลูกจางประจํา  ดังนี้ 
(1)  ลูกจางประจํา  (พนักงานขับรถยนต)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2)  ลูกจางประจํา  (พนักงานเก็บเงิน)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(กองคลัง) 

      

ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน    507,600   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางประจําป  1  อัตรา (พนักงานจางตามภารกิจ)  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี) จํานวน 1 ตําแหนง 
(2) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงานท่ัวไป)  จํานวน  3  ตําแหนง 
(กองคลัง) 

      

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง         จํานวน    36,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงานท่ัวไป)  จํานวน  3  ตําแหนง 
(กองคลัง) 

    



  งบดําเนินงาน รวม 849,120 บาท 

   
หมวดคาตอบแทน   รวม 249,120 บาท 

      

ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก      จํานวน  194,120   บาท 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานเทศบาลเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)        
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เร่ือง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2557 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559   
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 
(กองคลัง) 

   

ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จํานวน   20,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ท่ีไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
(กองคลัง) 

   

ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         จํานวน    35,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน2 
(กองคลัง) 

http://www.thongthinlaws.com/2010/08/080934522-9-2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/08/080934522-9-2559.html


      หมวดคาใชสอย รวม 245,000 บาท 

      

ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ         จํานวน    30,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก  
คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง 
การปรับปรุงหลักการจาํแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
(กองคลัง) 

      

ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จํานวน    20,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ท่ีมานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร 
คาใชจายเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองคลัง) 

   
ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม         จํานวน  115,000  บาท 
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน  115,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาจางเหมาแรงงาน สํารวจขอมูล
ภาคสนาม จํานวน 2 คนๆละ 9,000 บาท/เดือน จํานวน 6 เดือน คาจางเหมาถายเอกสาร ในการสํารวจ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2550 
(กองคลัง) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หนาท่ี 13 ลําดับท่ี 1 

   

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน   30,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ีจําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ   



- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ.2561 
(กองคลัง) 

   

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม           จํานวน    50,000    บาท 
(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคา
สิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
(กองคลัง)  

      หมวดคาวัสดุ รวม 320,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุสํานักงาน           จํานวน    100,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
(กองคลัง)  

   

ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ          จํานวน    10,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวย
สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      

http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2555-2-2558.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2555-2-2558.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/08/3-2559_16.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/08/3-2559_16.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/09/2555-3-2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/09/2555-3-2559.html


(กองคลัง) 

   

ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง         จํานวน    20,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       
คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       
กรวยจาจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต 
(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน    
ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
(กองคลัง) 

   

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน         จํานวน    80,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ 
(กองคลัง) 
 

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร            จํานวน     10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ฟลม มวนเทป พูกัน สี ไมอัด แผนปาย และคากระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ท่ีไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ      
(กองคลัง) 
 

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร            จํานวน    100,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ    
(กองคลัง) 

 

   
หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท 

      

ประเภท  คาบริการโทรศัพท         จํานวน    10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทพ้ืนฐานหมายเลข 044-305433  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใช
บริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท    
คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  
 (กองคลัง) 

   

ประเภท  คาบริการไปรษณีย           จํานวน    25,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย ไดแก คาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ในกิจการของเทศบาลฯ   
(กองคลัง) 



  งบลงทุน รวม 72,000 บาท 

   
หมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง                                            รวม 72,000 บาท 

      คาครุภัณฑ รวม 72,000 บาท 

   ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน         จํานวน   22,000      บาท  

   

(1)  ตูเหล็กแบบ 2 บาน        จํานวน  22,000  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน  4  หลงัๆ ละ 5,500 บาท   เปนเงิน  22,000  บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ มกราคม 
2561 ดังนี้  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
(กองคลัง) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 158 ลําดับท่ี 4 

   

ประเภท  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       จํานวน   50,000      บาท 
           (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง) 
- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาครุภัณฑและปรับปรุงครุภัณฑและทรัพยสินตางๆท่ีอยูในความดูแลของเทศบาล
ตําบลโคกกรวด เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
(กองคลัง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานรักษาความสงบภายใน   (00120) 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) รวม 3,206,140 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,108,440 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,108,440 บาท 

   

ประเภท  คาจางลูกจางประจํา     จํานวน  252,120  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ประจาํป  1  อัตรา  โดยจายใหกับลูกจางประจํา  ดังนี้ 
(1)  ลูกจางประจํา  (พนักงานประจํารถน้ํา)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา    จํานวน  16,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ประจาํป  1  อัตรา  โดยจายใหกับลูกจางประจํา  ดังนี้ 
(1)  ลูกจางประจํา  (พนักงานประจํารถน้ํา)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน    1,622,280   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  14  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางประจําป  5  อัตรา (พนักงานจางตามภารกิจ)  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานดับเพลิง ) จํานวน 5 ตําแหนง 
(2) พนักงานจางท่ัวไป  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน  9  ตําแหนง 
 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง         จํานวน    218,040    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  14  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานดับเพลิง ) จํานวน 5 ตําแหนง 
(2) พนักงานจางท่ัวไป  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน  9  ตําแหนง 
 (สํานักปลัดเทศบาล) 

  งบดําเนินงาน รวม 851,200 บาท 

   
หมวดคาตอบแทน   รวม 206,200 บาท 

      

ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก      จํานวน  156,200   บาท 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานเทศบาลเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงาน
จางของเทศบาล พ.ศ.2558      
- เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 
 



   

ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จํานวน   30,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ท่ีไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         จํานวน    20,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน2 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      หมวดคาใชสอย รวม 340,000 บาท 

   
ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม         จํานวน  240,000  บาท 
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) โครงการฝกซอมดับเพลิง     จํานวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร คาลวงเวลาผูปฏิบัติงาน  คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ คาจัดกิจกรรม  และคาใชจายอ่ืน ๆตามโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) 20พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ20.ศ20. 2550 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 132 ลําดับท่ี 5 

   

(2) โครงการฝกอบรม อปพร.     จํานวน   30,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร คาลวงเวลาผูปฏิบัติงาน  คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

http://www.thongthinlaws.com/2010/08/080934522-9-2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/08/080934522-9-2559.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html


แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 132 ลําดับท่ี 1 

   

(3) โครงการพัฒนาศักยภาพใหรอดจากการจมน้ํา   จํานวน   30,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร คาลวงเวลาผูปฏิบัติงาน  คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 132 ลําดับท่ี 3 

   

(4) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน   80,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  เทศกาลข้ึนปใหม 
เทศกาลสงกรานต เทศกาลอ่ืน ๆ เชนคาลวงเวลา ผูปฏิบัติงาน คาปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามโครงการ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว661 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561   
เรื่องการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2561 
2) หนังสืออําเภอเมืองนครราชสีมา ดวนท่ีสุด ท่ี นม 0118/2261 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2561  เรื่องการเตรียม
ความพรอมการดําเนินการปองกันและอุบัติเหตุทางถนน 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 132 ลําดับท่ี 2 

   

(5) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ีจําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ.2561 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม           จํานวน    100,000    บาท 
(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคา
สิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
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(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      หมวดคาวัสดุ รวม 300,000 บาท 

   

ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง         จํานวน    80,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       
คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       
กรวยจาจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต 
(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน    
ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน         จํานวน    90,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย            จํานวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ไดแก เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา 
รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุเครื่องดับเพลิง     จํานวน    80,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  ไดแก คาจัดซ้ือวัสดุเก่ียวกับเครื่องดับเพลิงเคมี เติมน้ํายาเคมี ดับเพลิง 
สายสงน้ําดับเพลิง ทอดูดน้ําดับเพลิง ขอตอตาง ๆ หัวฉีดดับเพลิง  และอ่ืน ๆ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   
หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

      

ประเภท  คาบริการโทรศัพท         จํานวน      5,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทท่ีใชในสํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบลโคกกรวดและอ่ืน ๆ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

 
 



 

  งบลงทุน รวม 246,500 บาท 

   
หมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง                                            รวม 246,500 บาท 

      คาครุภัณฑ รวม 246,500 บาท 

   ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน         จํานวน  5,500  บาท 

   

(1)  ตูเหล็กแบบ 2 บาน        จํานวน  5,500  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน  1  หลงัๆ ละ 5,500 บาท   เปนเงิน  5,500  บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ มกราคม 
2561 ดังนี้  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
(สํานักปลัดเทศบาล)  
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หนาท่ี 16 ลําดับท่ี 21  

   ประเภท  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ     จํานวน   22,000  บาท 

   

(1) ไฟเรนชนิดหลอด LED     จํานวน   22,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือไฟเรนชนิดหลอด LED จํานวน 1 ชุดๆละ 22,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  
1) ชนิดหลอด LED 
2) ขนาดความยาว 120 เซนติเมตร 
3) สีน้ําเงิน-แดง 
4) มีลําโพงกลางพรอม 
- เนื่องจากครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาสืบไดใน
ทองตลาด โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สํานักปลัดเทศบาล)  
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หนาท่ี 17 ลําดับท่ี 23  
 

   ประเภท  ครุภัณฑงานบานงานครัว    จํานวน   19,000  บาท 

   

(1) เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง     จํานวน   19,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บาท เปนเงิน 19,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ มกราคม 
2561 ดังนี้  
- แบบขอแข็ง 
1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 
4) พรอมใบมีด 
(สํานักปลัดเทศบาล)  
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หนาท่ี 17 ลําดับท่ี 22  



 

   

ประเภท  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       จํานวน  200,000  บาท 
           (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง) 
- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาครุภัณฑและปรับปรุงครุภัณฑและทรัพยสินตางๆท่ีอยูในความดูแลของเทศบาล
ตําบลโคกกรวด เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
(สํานักปลัดเทศบาล)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการศึกษา (00210) 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รวม 2,160,170 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,258,200 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,258,200 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จํานวน   1,078,200   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลจํานวน  3  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําป  3  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานเทศบาล  ดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง 
(2) หัวหนาฝายบริหารการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง 
(3) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท เงินประจําตําแหนง     จํานวน   60,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของสายงานบริหาร  ดังนี้   
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท    
(2) หัวหนาฝายบริหารการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  18,000  บาท  
(กองการศึกษา) 

      

ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน    108,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(กองการศึกษา) 

      

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง         จํานวน    12,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 1 อัตรา จํานวน12 เดือน โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(กองการศึกษา) 

  งบดําเนินงาน รวม 901,970 บาท 

   
หมวดคาตอบแทน   รวม 53,970 บาท 

      

ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก      จํานวน  33,970   บาท 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานเทศบาลเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงาน
จางของเทศบาล พ.ศ.2558      
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา) 
 



   

ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จํานวน   20,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ท่ีไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
(กองการศึกษา) 

      หมวดคาใชสอย รวม 700,000 บาท 

   

ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ         จํานวน    20,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก  
คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        จํานวน    20,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ท่ีมานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร 
คาใชจายเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี  28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองการศึกษา) 

    

    

    



   
ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม         จํานวน       640,000   บาท 
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลโคกกรวดตานยาเสพติด จํานวน   270,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลโคกกรวด โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาใชจายพิธีทางศาสนา  คารับรองผูท่ีเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  
ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ีและคาใชจายอ่ืน  ๆ
ท่ีจําเปนและเก่ียวของ  ไดแก คาสถานท่ีจัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณท่ี
จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เตนท เวที  คาใชจาย
เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ คาจางเหมาทําความสะอาด 
คาใชจายในการตกแตง จัดสถานท่ี คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวมถึง    
คาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน คาใชจาย
ในการประกวดหรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการ
ประกวดหรือการแขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน 
คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน         
คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน 
คาจางเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 

(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 105 ลําดับท่ี 1 

   

(2) โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดในชุมชน   จํานวน   20,000  บาท 
ในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบล   
โคกกรวด โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายพิธีทางศาสนา  คารับรองผูท่ีเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค  ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใชจาย
เก่ียวกับสถานท่ีและคาใชจายอ่ืน  ๆท่ีจําเปนและเก่ียวของ  ไดแก คาสถานท่ีจัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชา
หรือคาบริการวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัดงาน รวมคาติดต้ังและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร     
เครื่องเสียง เตนท เวที  คาใชจายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อ่ืนๆ คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานท่ี คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน 
กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ คาเชาหรือคาบริการ
รถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน     
คาโล หรือถวยรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลท่ีมอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจาย  
ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและ
เก่ียวของในการจัดงาน  
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 

(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 105 ลําดับท่ี 3 

   

(3) โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับชุมชน     จํานวน   100,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับชุมชน คาใชจายประกอบดวย 
คาใชจายในการจัดหาซ้ือวัสดุ อุปกรณกีฬา สําหรับชุมชนในเขตเทศบาล ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
 (กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 127 ลําดับท่ี 5 

   

(4) โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด    จํานวน   200,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประกอบดวย การจัด
กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดในชุมชน ศึกษาดูงาน จัดเขาคาย โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร คาจาง
เหมารถ คาอาหาร คาวัสดุ คาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆตามโครงการ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
3) ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 ใหหนวยงานราชการดําเนินมาตรการลดใช
พลังงาน 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 105 ลําดับท่ี 2 

   

(5) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ีจําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ.2561 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม           จํานวน    20,000    บาท 
(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ัง     
คาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
(กองการศึกษา) 

      หมวดคาวัสดุ รวม 148,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุสํานักงาน           จํานวน    40,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี 
พระบรมยาลักษณ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอลค สมุด ซองเอกสาร เทปใส น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน 
กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ          จํานวน    3,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวย
สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(กองการศึกษา) 

http://www.thongthinlaws.com/2010/08/3-2559_16.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/08/3-2559_16.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/09/2555-3-2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/09/2555-3-2559.html


   

ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว          จํานวน    20,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม  ผงซักฟอก สบู  
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน 
ฯลฯ  
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุกอสราง         จํานวน    10,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง ไดแก ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม  
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ตะปู เหล็กเสน  
แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุการเกษตร          จํานวน    5,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร ไดแก เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซ่ีพรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบสโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ   
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร            จํานวน     5,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ฟลม มวนเทป พูกัน สี ไมอัด แผนปาย และคากระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ท่ีไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ      
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท วัสดุกีฬา              จํานวน     25,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬา ไดแก หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปงปอง ไมตีปงปอง ลูกแชรบอล ไมแบดมินตัน      
ลูกแบดมินตัน ไมเทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกรอ ตะกราหวายแชรบอล ตาขายกีฬา เชน
ตาขายตะกรอ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายวอลเลยบอล    
หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร            จํานวน      35,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ    
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุการศึกษา             จํานวน     5,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุการศึกษา  ไดแก หุน แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนดวยพลาสติก 
กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะยูโด ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
(กองการศึกษา) 



งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวม 8,614,450 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,325,880 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,325,880 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนขาราชการคร ู     จํานวน   1,017,180   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานครู จํานวน  4  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ครู ประจําป  4  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานครู  ดังนี้ 
(1) ครู  จาํนวน 4 ตําแหนง 
(กองการศึกษา) 

      

ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน    261,360   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง (พนักงานจางตามภารกิจ)   2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน   
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางประจําป  2  อัตรา (พนักงานจางตามภารกิจ)  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ ((ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ) จํานวน 2 ตําแหนง 
(กองการศึกษา) 

      

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง         จํานวน    47,340    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  (พนักงานจางตามภารกิจ)  2  อัตรา   
จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ ((ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ) จํานวน 2 ตําแหนง 
(กองการศึกษา) 

  งบดําเนินงาน รวม 3,476,570 บาท 

   
หมวดคาตอบแทน   รวม 147,390 บาท 

      

ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก      จํานวน  107,390   บาท 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานเทศบาลเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงาน
จางของเทศบาล พ.ศ.2558      
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         จํานวน    40,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพ.ศ.2523และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
(กองการศึกษา) 



      หมวดคาใชสอย รวม 1,022,080 บาท 

   
ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม         จํานวน   1,022,080 บาท 
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี   จํานวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีสําหรับเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด โดยมีคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธี
เปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 98 ลําดับท่ี 2 
 

   

(2) โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย    จํานวน   30,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของ
นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในชุมชนในเขตเทศบาลและหรือจัดการศึกษาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโคกกรวด โดยมีคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการ
ฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  
คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการ
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 98 ลําดับท่ี 3 
 

   

(3) โครงการรับสมัครนักเรียนใหม    จํานวน   10,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการรับสมัครนักเรียนใหม โดยมีคาใชจายเก่ียวกับการใชและ  
การตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ           
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝกอบรม 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  
คาอาหาร  คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 98 ลําดับท่ี 4 

   

(4) โครงการสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมไทย   จํานวน   10,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมไทย เพ่ือการสืบทอดประเพณี
ทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม โดยมีคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม  
คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ คาปาย
โครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 98 ลําดับท่ี 6 

   

(5) โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน   90,000  บาท 
     เทศบาลตําบลโคกกรวด 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล     
โคกกรวด โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายพิธีทางศาสนา  คารับรองผูท่ีเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค  ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใชจาย
เก่ียวกับสถานท่ีและคาใชจายอ่ืน  ๆท่ีจําเปนและเก่ียวของ  ไดแก คาสถานท่ีจัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชา
หรือคาบริการวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เตนท เวที  คาใชจายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ 
คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานท่ี คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา 
น้ําประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวย
รางวัลท่ีมอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลท่ีมอบใหผู
ชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายในการ
ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของ
ในการจัดงาน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) 
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แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 99 ลําดับท่ี 11 

   

(6) โครงการประชุมผูปกครอง     จํานวน   20,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประชุมผูปกครอง โดยมีคาใชจายเก่ียวกับการใชและการ
ตกแตงสถานท่ีอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝกอบรม 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  
คาอาหาร  คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 100 ลําดับท่ี 14 

   

(7) โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา -  จํานวน   470,400  บาท 
     โครงการอาหารกลางวัน    
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา-โครงการอาหาร
กลางวัน โดยมีคาใชจายเปนคาจางเหมาการประกอบอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      
ของเทศบาล 2 ศูนย จํานวนเด็กเล็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 96 คน อัตราคนละ 20 บาท  
จํานวน 245 วัน เปนเงิน 470,400 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) รายงานเงินอุดหนุนท่ัวไปประจําปงบประมาณรายจาย2 พ.ศ.2562  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หนาท่ี 4 ลําดับท่ี 1  

   

(8) โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา -  จํานวน   163,200  บาท 
     คาจัดการเรียนการสอน    
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา-คาจัดการเรียน     
การสอน (รายหัว) ใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย จํานวนเด็กเล็ก ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2561 จํานวน 96 คน อัตราคนละ 1,700 บาท  เปนเงิน 163,200 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) รายงานเงินอุดหนุนท่ัวไปประจําปงบประมาณรายจาย2 พ.ศ.2562  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หนาท่ี 4 ลําดับท่ี 2 
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(9) โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา -  จํานวน   19,200  บาท 
     คาหนังสือเรียน   
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา-คาหนังสือเรียน  
ใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย จํานวนเด็กเล็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561  
จํานวน 96 คน อัตราคนละ 200 บาท  เปนเงิน 19,200 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) รายงานเงินอุดหนุนท่ัวไปประจําปงบประมาณรายจาย2 พ.ศ.2562  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หนาท่ี 4 ลําดับท่ี 3 

   

(10) โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา -  จํานวน   19,200  บาท 
      คาอุปกรณการเรียน   
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา-คาอุปกรณการเรียน  
ใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย จํานวนเด็กเล็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561  
จํานวน 96 คน อัตราคนละ 200 บาท  เปนเงิน 19,200 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) รายงานเงินอุดหนุนท่ัวไปประจําปงบประมาณรายจาย2 พ.ศ.2562  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หนาท่ี 4 ลําดับท่ี 4 

   

(11) โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา -  จํานวน   28,800  บาท 
      คาเครื่องแบบนักเรียน   
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา-คาเครื่องแบบ
นักเรียนใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย จํานวนเด็กเล็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561  
จํานวน 96 คน อัตราคนละ 300 บาท  เปนเงิน 28,800 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) รายงานเงินอุดหนุนท่ัวไปประจําปงบประมาณรายจาย2 พ.ศ.2562  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หนาท่ี 4 ลําดับท่ี 5 
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(12) โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา -  จํานวน   41,280  บาท 
      คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา-คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย จํานวนเด็กเล็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561  
จํานวน 96 คน อัตราคนละ 430 บาท  เปนเงิน 41,280 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) รายงานเงินอุดหนุนท่ัวไปประจําปงบประมาณรายจาย2 พ.ศ.2562  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 3  หนาท่ี 5 ลําดับท่ี 6 

   

(13) โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน    จํานวน   20,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยมีคาใชจายเก่ียวกับวัสดุ
อุปกรณสําหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน เชน กระดาษ สติกเกอร สี ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 100 ลําดับท่ี 13 

   

(14) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ีจําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ.2561 
(กองการศึกษา) 
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      หมวดคาวัสดุ รวม 2,197,100 บาท 

      

ประเภท  วัสดุสํานักงาน           จํานวน    40,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี 
พระบรมยาลักษณ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอลค สมุด ซองเอกสาร เทปใส น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน 
กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ          จํานวน    2,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวย
สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว          จํานวน    80,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม  ผงซักฟอก สบู  
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน 
ฯลฯ  
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุกอสราง         จํานวน    10,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง ไดแก ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม  
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ตะปู เหล็กเสน  
แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุการเกษตร          จํานวน    5,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร ไดแก เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซ่ีพรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบสโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ   
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร            จํานวน     5,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ฟลม มวนเทป พูกัน สี ไมอัด แผนปาย และคากระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ท่ีไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ      
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท วัสดุกีฬา              จํานวน     25,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬา ไดแก หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปงปอง ไมตีปงปอง ลูกแชรบอล ไมแบดมินตัน      
ลูกแบดมินตัน ไมเทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกรอ ตะกราหวายแชรบอล ตาขายกีฬา เชน
ตาขายตะกรอ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายวอลเลยบอล    
หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 



(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร            จํานวน      10,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ    
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุการศึกษา             จํานวน     10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุการศึกษา  ไดแก หุน แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนดวยพลาสติก 
กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะยูโด ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  คาอาหารเสริม (นม)            จํานวน    2,010,100   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย กอนประถมศึกษา 
จํานวน 96 คน จํานวน 260 วันๆละ 7.37 บาท เปนเงิน 183,955.20 บาท และนักเรียนในสังกัดโรงเรียน
ตําบลโคกกรวดในระดับกอนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปท่ี 1-6 ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561   
จํานวน 953 คน จํานวน 260 วันๆละ 7.37 บาท เปนเงิน 1,826,138.60 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) รายงานเงินอุดหนุนท่ัวไปประจําปงบประมาณรายจาย2 พ.ศ.2562  
(กองการศึกษา) 

   
หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท 

      

ประเภท  คาไฟฟา          จํานวน     100,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาไฟฟาท่ีใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด (บานโคกเพชร) และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด (โรงเรียนตําบลโคกกรวด)  และอ่ืนๆ  
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  คาน้ําประปา         จํานวน     10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาท่ีใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด (บานโคกเพชร) และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด (โรงเรียนตําบลโคกกรวด)  และอ่ืนๆ 
(กองการศึกษา) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 3,812,000 บาท 

   
หมวดเงินอุดหนุน                                            รวม 3,812,000 บาท 

   

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ     จํานวน   3,812,000  บาท   
-  อุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนตําบลโคกกรวด 
-  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนตําบลโคกกรวด จํานวนนักเรียน 
ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 953 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  
- เปนไปตามระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2) รายงานเงินอุดหนุนท่ัวไปประจําปงบประมาณรายจาย2 พ.ศ.2562  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 140 ลําดับท่ี 1 
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แผนงานสาธารณสุข (00220) 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) รวม 3,957,910 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,114,660 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,114,660 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จํานวน   2,824,260   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลจํานวน  7  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําป  7  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานเทศบาล  ดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตําแหนง 
(2) หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหนง 
(3) หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหนง 
(4) นักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน 1 ตําแหนง 
(5) เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 3 ตําแหนง 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

   

ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน    จํานวน   67,200   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษรายเดือนของสายงานบริหาร  ดังนี้   
(1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท    
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

   

ประเภท เงินประจําตําแหนง     จํานวน   103,200   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของสายงานบริหาร  ดังนี้   
(1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท    
(2) หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  18,000  บาท 
(3) หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  18,000  บาท 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

      

ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน    108,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

      

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง         จํานวน    12,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 1 อัตรา จํานวน12 เดือน โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

   
 

   
 



   
 

  งบดําเนินงาน รวม 843,250 บาท 

   
หมวดคาตอบแทน   รวม 108,250 บาท 

      

ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก      จํานวน  108,250   บาท 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานเทศบาลเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงาน
จางของเทศบาล พ.ศ.2558      
- เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

      
หมวดคาใชสอย 

รวม 300,000 บาท 

   

ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ         จํานวน    30,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก  
คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

   

ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        จํานวน    20,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ท่ีมานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร 
คาใชจายเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี  28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 
 

   
ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม         จํานวน    250,000   บาท 
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) โครงการเมืองนาอยู และการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม จํานวน   100,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเมืองนาอยู และการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการ
ฝกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  
คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม    
คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการ
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
 - เปนไปตามระเบยีบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว6248 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 135 ลําดับท่ี 1 

   

(2) โครงการเทศบาลคารบอนต่ํา     จํานวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศบาลคารบอนต่ํา โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจาย
เก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  
คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 136 ลําดับท่ี 2 

   

(3) โครงการลดการใชพลังงานไฟฟาเทศบาลตําบลโคกรวด   จํานวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการลดการใชพลังงานไฟฟาเทศบาลตําบลโคกรวด โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ     
ผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ี
ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม          
คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ 
- เปนไปตามระเบยีบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
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 2) ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 ใหหนวยงานราชการดําเนินมาตรการลด
ใชพลังงาน 
20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 136 ลําดับท่ี 3 

   

(4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ีจําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ.2561 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

      
หมวดคาวัสดุ 

รวม 25,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน         จํานวน    20,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันแกสโซฮอล 95 น้ํามันเบรค น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ สําหรับใชกับ
รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา เครื่องพนยุง รถดูดฝุน รถบรรทุกขยะ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

   

ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ           จํานวน      5,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ไดแก คาจัดซ้ืออะไหลเครื่องพนหมอกควัน คามิเตอรน้ํา คามิเตอรไฟฟา และวัสดุ
อ่ืนๆ ท่ีไมเขาลักษณะประเภทรายจายอ่ืนๆ ฯลฯ ของตลาดสดเทศบาล โรงผลิตกาซชีวภาพจากขยะชุมชน  
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

   
หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 410,000 บาท 

      

ประเภท  คาไฟฟา          จํานวน     360,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาไฟฟาท่ีใชในตลาดสดเทศบาล ศูนยสุขภาพเทศบาล โรงผลิตกาซชีวภาพจากขยะชุมชน สนาม
ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ และอ่ืนๆ  
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

   

ประเภท  คาน้ําประปา         จํานวน     50,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาท่ีใชในตลาดสดเทศบาล ศูนยสุขภาพเทศบาล โรงผลิตกาซชีวภาพจากขยะชุมชน 
สนามออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ และอ่ืนๆ  
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) รวม 1,575,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 1,215,000 บาท 

  
หมวดคาใชสอย รวม 970,000 บาท 

   
ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม         จํานวน    960,000    บาท 
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1)  โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ   จํานวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาใชจายในการอบรมผูนําออกกําลังกาย  คาตอบแทนผูนําการออกกําลังกาย  คาใชจายเก่ียวกับการใช
และการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ               
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝกอบรม 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร               
คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 109 ลําดับท่ี 1 
 

   

(2)  โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน    60,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายในการจัดอบรมและบริการประชาชน คาวัคซีนพิษสุนัขบา คาเข็มฉีดยา คายา
คุมกําเนิด คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตง
สถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร          
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ ผู เขารับการฝกอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร               
คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
โครงการ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว0120 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561   
เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 109 ลําดับท่ี 2 
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(3)  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ    จํานวน    400,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ประกอบดวยคาใชจายในการ
ประชุม การอบรม และศึกษาดูงาน โดยมีคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและ
ปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือสําหรับ  ผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  
คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0810.06/ว 24 ลว 4 มกราคม 2561 เรื่อง โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงตามแนวทางประชารัฐ 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 106 ลําดับท่ี 11 

   

(4)  โครงการพัฒนาศักยภาพของแกนนําสาธารณสุขในชุมชน  จํานวน    300,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของแกนนําสาธารณสุขในชุมชนประกอบดวย 
คาใชจายในการจัดประชุม อบรม  ศึกษาดูงาน และจัดนิทรรศการ โดยมีคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี
อบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ คาปาย
โครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด มท 0810.5/ว 744 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2561 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 118 ลําดับท่ี 17 

   

(5)  โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก    จํานวน    150,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ประกอบดวย คาใชจายใน
การจัดประชุม อบรม จัดกิจกรรมรณรงคเผยแพรความรูเรื่องโรคไขเลือดออก และบริการประชาชนในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก โดยมีคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการ
ฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ        
คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม     
คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
3) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.3/ว 4396 ลว 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการรณรงคปองกัน
การแพรระบาดของโรคไขเลือดออก 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 111 ลําดับท่ี 6 

   

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม           จํานวน    10,000    บาท 
(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ัง     
คาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

      หมวดคาวัสดุ รวม 245,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุสํานักงาน           จํานวน    50,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี 
พระบรมยาลักษณ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอลค สมุด ซองเอกสาร เทปใส น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน 
กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)  

   

ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ          จํานวน    10,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวย
สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
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อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)  

      

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน         จํานวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันแกสโซฮอล 95 น้ํามันเบรค น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ สําหรับใชกับ
รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา เครื่องพนยุง รถดูดฝุน รถบรรทุกขยะ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

   

ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย        จํานวน    30,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ไดแก คาเวชภัณฑ น้ํายาพนหมอกควัน (สําหรับกําจัด
ยุงลาย) ทรายอะเบท วัคซีน วัสดุทางการแพทย เคมีภัณฑ ฯลฯ    
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20)   

   

ประเภท  วัสดุการเกษตร          จํานวน    30,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร ไดแก เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซ่ีพรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบสโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ   
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20)   

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร            จํานวน     5,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ฟลม มวนเทป พูกัน สี ไมอัด แผนปาย และคากระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ท่ีไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ      
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20)   

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร            จํานวน      70,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ    
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20)   

 
 
 
 
 
 
 
 



  งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท 

   
หมวดเงินอุดหนุน                                            รวม 360,000 บาท 

   

ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน     จํานวน   360,000  บาท   
-  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 18
ชุมชนๆละ 20,000 บาท ดังนี้ 
(1)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนสุขศาลา 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(2)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนหนองหวา 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(3)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนประชารวมใจ 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(4)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนตลาดโคกกรวด 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(5)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนผดุงรัตนพัฒนา 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(6)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนโคกกรวด 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี



(7)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนศาลาแดงพัฒนา 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(8)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนดอนแตวพัฒนา 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(9)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนดอนแตวสามัคค ี
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(10)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนรักษลําตะคอง 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(11)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนแสนสุขพัฒนา 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(12)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนละลมหมอ 2000 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(13)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนสตรีพัฒนา 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี



(14)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนสระมโมรา 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
 (15)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนรวมใจ 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(16)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนสุขใจ 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(17)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนมิตรภาพ 
 -   การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 -  โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(18)  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมชนนครินทร 
 -   โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
 -  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 -  การสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลว 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  หนาท่ี 15 ลําดับท่ี 1 

 

 



แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานไฟฟาถนน (00242) รวม 250,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท 

   
หมวดเงินอุดหนุน                                            รวม 250,000 บาท 

   

ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ     จํานวน   250,000  บาท   
-  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ในการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ในเขต
เทศบาลท่ียังไมมีไฟฟาสาธารณะ 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
(กองชาง) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 141 ลําดับท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (00244) รวม 4,761,940 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,030,040 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,030,040 บาท 

   

ประเภท  คาจางลูกจางประจํา     จํานวน  701,040  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ประจาํป  3  อัตรา  โดยจายใหกับลูกจางประจํา  ดังนี้ 
(1)  ลูกจางประจํา  (พนักงานขับรถขยะ)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2)  ลูกจางประจํา  (พนักงานประจํารถขยะ)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(3)  ลูกจางประจํา  (พนักงานประจํารถขยะ)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20)   

   

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา    จํานวน  9,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ประจาํป  3  อัตรา  โดยจายใหกับลูกจางประจํา  ดังนี้ 
(1)  ลูกจางประจํา  จํานวน  3  ตําแหนง 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20)   

      

ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน    1,188,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  11  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงานประจํารถขยะ)  จํานวน  6  ตําแหนง 
(2) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงาน)  จํานวน  5  ตําแหนง 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20)   

      

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง         จํานวน    132,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 11 อัตรา จํานวน12 เดือน โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงานประจํารถขยะ)  จํานวน  6  ตําแหนง 
(2) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงาน)  จํานวน  5  ตําแหนง 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20)  )   

  งบดําเนินงาน รวม 2,561,900 บาท 

   
หมวดคาตอบแทน   รวม 277,900 บาท 

      

ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก      จํานวน  157,900   บาท 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานเทศบาลเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงาน
จางของเทศบาล พ.ศ.2558      
- เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

   

ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จํานวน   120,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ท่ีไดรับ



อนุมัติใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

      หมวดคาใชสอย รวม 1,564,000 บาท 

      

ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ         จํานวน    1,304,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการแรงงานของบุคคลภายนอกจางฝงกลบขยะ และจางเหมาบริการตางๆ และอ่ืนๆ
           ตั้งไว 104,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยและคาใชจายอ่ืนๆในการกําจัดขยะมูลฝอย ตั้งไว 1,200,000 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

   
ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม         จํานวน       110,000   บาท 
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม   จํานวน   40,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  
และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ คาถังขยะ คากากน้ําตาล  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดทํา
โครงการ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 137 ลําดับท่ี 1 
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(2) โครงการพัฒนางานรักษาความสะอาดและระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย จํานวน   70,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนางานรกัษาความสะอาดและระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการ
ฝกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  
คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม    
คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ คาถังขยะ คากากน้ําตาล  
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดทําโครงการ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้  
1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําจัดมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 137 ลําดับท่ี 2 

   

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม           จํานวน    150,000    บาท 
(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคา
สิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 
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      หมวดคาวัสดุ รวม 720,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว          จํานวน    120,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม  ผงซักฟอก สบู แปรง 
น้ํายาดับกลิ่น  ไมกวาด เขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ  
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

   

ประเภท  วัสดุกอสราง         จํานวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง ไดแก ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ตะปู เหล็กเสน  
แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

   

ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง         จํานวน    80,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       
คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       
กรวยจาจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรูปป สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต 
(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอถังน้ํามัน ฯลฯ    
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

      

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน         จํานวน    440,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันแกสโซฮอล 95 น้ํามันเบรค น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ สําหรับใชกับ
รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา เครื่องพนยุง รถดูดฝุน รถบรรทุกขยะ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

   

ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย            จํานวน      30,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ไดแก เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา 
รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ฯลฯ 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20) 

  งบลงทุน รวม 170,000 บาท 

   
หมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง                                            รวม 170,000 บาท 

      คาครุภัณฑ รวม 170,000 บาท 

   

ประเภท  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       จํานวน   170,000      บาท 
           (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง) 
- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาครุภัณฑและปรับปรุงครุภัณฑและทรัพยสินตางๆท่ีอยูในความดูแลของเทศบาล
ตําบลโคกกรวด เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
(20กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม20)  
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564) 



 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250) 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งชุมชน (00251) รวม 602,890 บาท 

  งบบุคลากร รวม 559,080    บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 226,080    บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จํานวน   226,080   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลจํานวน  1  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําป  1  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
(1) นักพัฒนาชุมชน   จํานวน  1  ตําแหนง 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน    295,800   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  295,800  บาท  โดยจาย
ใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน)  จํานวน  2  ตําแหนง 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง         จํานวน    37,200    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน)  จํานวน  2  ตําแหนง 
 (สํานักปลัดเทศบาล) 

  งบดําเนินงาน รวม 43,810 บาท 

   
หมวดคาตอบแทน   รวม 43,810 บาท 

      

ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก      จํานวน  43,810   บาท 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานเทศบาลเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงาน
จางของเทศบาล พ.ศ.2558      
- เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

 
 

 
 
 

 
 



 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  (00252) รวม 980,000 บาท 

   งบดําเนินงาน รวม 980,000 บาท 

   หมวดคาใชสอย รวม 900,000 บาท 

   
ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม         จํานวน  900,000  บาท 
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) โครงการสงเสริมชวยเหลือเกษตรกร    จํานวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือเกษตรกร ภายในเขตเทศบาลในการจัดซ้ือเมล็ดพันธุพืช  พันธุไม  ปุย  
การอบรมและศึกษาดูงาน  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ  คายานพาหนะ และคาใชจายอ่ืน
ตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 102 ลําดับท่ี 1 

   

(2) โครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน    จํานวน  250,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม  สนับสนุน  การประกอบอาชีพของกลุมสตรี  กลุมอาชีพและประชาชน
ในเขตเทศบาล  การอบรมและศึกษาดูงาน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คายานพาหนะ  
และคาใชจายอ่ืนตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 107 ลําดับท่ี 12 

   

(3) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน   จํานวน  250,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน  เชน คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาอาหารวาง
สําหรับผูเชารวมโครงการ  คาเชาท่ีพัก  คาจางเหมารถยนตทัศนศึกษาดูงาน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับ
เจาหนาท่ี  คาใชจายเปด – ปด การฝกอบรม  คาวัสดุ และคาใชจายอ่ืนตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 105 ลําดับท่ี 4 

   

(4) โครงการพัฒนาชีวิตผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูพิการ  จํานวน  100,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ  เชน  คาวัสดุ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนๆ  ตามโครงการ
สําหรับพัฒนาชีวิตผูสูงอายุ ดอยโอกาส และผูพิการ ในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 107 ลําดับท่ี 13 
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(5) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี    จํานวน  50,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม ศึกษาดูงาน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม     
คาพาหนะ  คาลงทะเบียนในการเขารับการอบรม และคาใชจายอ่ืนตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 106 ลําดับท่ี 7 
 

   

(6) โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จํานวน  100,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการในโครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เชน คาใชจายสําหรับ
การอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  คายานพาหนะ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาอาหารวาง
สําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาวัสดุ ตามโครงการและคาใชจายอ่ืนตามโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 106 ลําดับท่ี 8 
 

   

(7) โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กสตรีและ จํานวน  50,000  บาท 
บุคคลในครอบครัว 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในปองกัน สงเสริม  และแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว 
เชน คาใชจายสําหรับการอบรมสัมมนา  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาเครื่องด่ืม  คาอาหารวางสําหรับ
ผูเขารับการฝกอบรม  คาวัสดุ ตามโครงการและคาใชจายอ่ืนตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 103 ลําดับท่ี 1 
 

   

(8) โครงการดําเนินงานสวัสดิการชุมชนกองทุนเงินออมวันละ 1 บาท   จํานวน  50,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานสวัสดิการชุมชนกองทุนเงินออมวันละ 1 บาท เชน คาใชจายสําหรับ
การออกประชาสัมพันธ คาถายเอกสาร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คา
ยานพาหนะ และคาใชจายอ่ืนตามโครงการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 105 ลําดับท่ี 7 
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      หมวดคาวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   

ประเภท  วัสดุกอสราง         จํานวน    80,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง ไดแก ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ตะปู เหล็กเสน  
แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) รวม 760,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท 

   

760,000 รวม 760,000 บาท 

   
ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม         จํานวน   760,000  บาท 
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ    จํานวน   190,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการงานวันเด็กแหงชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายพิธี
ทางศาสนา  คารับรองผูท่ีเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ไดแก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ีและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของ  
ไดแก คาสถานท่ีจัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัดงาน      
รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เตนท เวที  คาใชจายเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง 
จัดสถานท่ี คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ   
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขัน
เปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมา            
จัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ 
โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจาย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําปาย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 127 ลําดับท่ี 3 

   

(2) โครงการงานประเพณีลอยกระทง    จํานวน   200,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการงานประเพณีลอยกระทงโดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาใชจายพิธีทางศาสนา  คารับรองผูท่ีเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ไดแก คาอาหาร
วางและเครื่องด่ืม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ีและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและ
เก่ียวของ  ไดแก คาสถานท่ีจัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัด
งานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เตนท เวที  คาใชจายเก่ียวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการ
ตกแตง จัดสถานท่ี คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดต้ัง คาเชา
อุปกรณ   และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการประกวดหรือ
การแขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมา            
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จัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ 
โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจาย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําปาย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 127 ลําดบัท่ี 2 

   

(3) โครงการงานประเพณีสงกรานต    จํานวน   300,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการงานประเพณีสงกรานต โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจาย
พิธีทางศาสนา  คารับรองผูท่ีเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ไดแก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ีและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของ  
ไดแก คาสถานท่ีจัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัดงาน      
รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เตนท เวที  คาใชจายเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง 
จัดสถานท่ี คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ   
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขัน
เปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมา            
จัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ 
โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจาย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําปาย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 127 ลําดับท่ี 1 

   

(4) โครงการประเพณีเขาพรรษา     จํานวน   70,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเพณีเขาพรรษา โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายพิธี
ทางศาสนา  คารับรองผูท่ีเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค  ไดแก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ีและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของ  
ไดแก คาสถานท่ีจัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัดงาน      
รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เตนท เวที  คาใชจายเก่ียวกับการรักษาความ
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ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง 
จัดสถานท่ี คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ   
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขัน
เปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมา            
จัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ 
โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจาย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําปาย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 หนาท่ี 127 ลําดับท่ี 4 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00300) 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) รวม 3,822,130 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,038,820 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,038,820 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จํานวน   1,840,920   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลจํานวน  5  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําป  5  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  จํานวน  1  ตําแหนง 
(3) หัวหนาฝายการโยธา จํานวน  1  ตําแหนง 
(4) นายชางโยธา จํานวน 2 ตําแหนง 
(กองชาง) 

   

ประเภท  เงินประจําตําแหนง     จํานวน  78,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสายงานบริหาร  ดังนี้   
(1) ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12  เดือน   
เปนเงิน  42,000  บาท    
(2) หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน   
เปนเงิน  18,000  บาท  
(3) หัวหนาฝายการโยธา  จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน   
เปนเงิน  18,000  บาท   
(กองชาง) 

   

ประเภท  คาจางลูกจางประจํา     จํานวน  194,220  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ประจําป  1  อัตรา  โดยจายใหกับลูกจางประจํา  ดังนี้ 
(1)  ลูกจางประจํา  (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(กองชาง) 

      

ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน    821,040   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  7  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางประจําป  2  อัตรา (พนักงานจางตามภารกิจ)  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ชางกอสราง) จํานวน 1 ตําแหนง 
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางโยธา) จํานวน 1 ตําแหนง 
(3) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงาน)  จํานวน  5  ตําแหนง 
(กองชาง) 

      

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง         จํานวน    104,640    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 7 อัตรา จํานวน12 เดือน โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ชางกอสราง) จํานวน 1 ตําแหนง 
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนายชางโยธา) จํานวน 1 ตําแหนง 
(3) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงาน)  จํานวน  5  ตําแหนง 
 (กองชาง) 



  งบดําเนินงาน รวม 733,310 บาท 

   
หมวดคาตอบแทน   รวม 238,310 บาท 

      

ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก      จํานวน  173,310  บาท 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานเทศบาลเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)        
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. 2557 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559   
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 
(กองชาง) 

   

ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จํานวน   30,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ท่ีไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
(กองชาง) 

   

ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         จํานวน    35,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7  
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   



5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน2 
(กองชาง) 

      
หมวดคาใชสอย 

รวม 190,000 บาท 

   
ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม         จํานวน   40,000   บาท 
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน   40,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ีจําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ.2561 
(กองชาง) 

   

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม           จํานวน    150,000    บาท 
(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคา
สิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 

http://www.thongthinlaws.com/2010/08/080934522-9-2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/08/080934522-9-2559.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2555-2-2558.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2555-2-2558.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/08/3-2559_16.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/08/3-2559_16.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/09/2555-3-2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/09/2555-3-2559.html


(กองชาง)  

      
หมวดคาวัสดุ 

รวม 300,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุสํานักงาน           จํานวน    50,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี 
พระบรมยาลักษณ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอลค สมุด ซองเอกสาร เทปใส น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน 
กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
(กองชาง)  

   

ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว         จํานวน      5,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ  
(กองชาง) 

   

ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง         จํานวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       
คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       
กรวยจาจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต 
(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน    
ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
(กองชาง) 

   

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน         จํานวน    80,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ 
(กองชาง) 

   

ประเภท  วัสดุการเกษตร          จํานวน    20,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร ไดแก เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซ่ีพรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบสโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ   
(กองชาง) 

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร            จํานวน     10,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ฟลม มวนเทป พูกัน สี ไมอัด แผนปาย และคากระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ท่ีไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ      
(กองชาง) 

   

ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย            จํานวน       5,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ไดแก เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา 
รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ฯลฯ 
(กองชาง) 

   
ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร            จํานวน      80,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 



Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ    
(กองชาง) 

   
หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

      

ประเภท  คาบริการโทรศัพท         จํานวน     5,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทพ้ืนฐาน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจาย
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท    คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  
 (กองชาง) 

  
งบลงทุน 

รวม 50,000 บาท 

   
หมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง                                            รวม 50,000 บาท 

      
คาครุภัณฑ 

รวม 50,000 บาท 

   

ประเภท  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       จํานวน   50,000 บาท 
           (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง) 
- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาครุภัณฑและปรับปรุงครุภัณฑและทรัพยสินตางๆท่ีอยูในความดูแลของเทศบาล
ตําบลโคกกรวด เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) รวม 9,567,250 บาท 

  งบดําเนินการ รวม 1,279,270 บาท 

  
หมวดคาใชสอย รวม 529,270 บาท 

   

ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    จํานวน   529,270  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูล คาธรรมนียมการรังวัดแนวเขตท่ีดินในเขตเทศบาลฯ คาจางเหมาบริการ 
คาติดตั้งไฟฟา (คาปกเสาพาดสาย+ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการไดใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้ง
หมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาเพ่ิมเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟาและอุปกรณ) คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท  คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง คาธรรมเนียม ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาํปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง) 

      หมวดคาวัสดุ รวม 750,000 บาท 

      

 ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ         จํานวน    250,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวย
สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(กองชาง) 

   

ประเภท  วัสดุกอสราง         จํานวน    500,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง ไดแก ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ตะปู เหล็กเสน  
แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
(กองชาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  งบลงทุน รวม 8,287,980 บาท 

   
หมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง                                            รวม 8,287,980 บาท 

      คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 8,287,980 บาท 

   ประเภท  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค        จํานวน  8,287,980  บาท   

   

(1) โครงการงานกอสรางถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 17  จํานวน  1,310,000  บาท   
- เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 17  หมูท่ี 3 ตําบลโคกกรวด ขนาดกวาง 7 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร ความยาว 220 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 1,540 ตารางเมตร ถนนเทศบาล 17  
หมูท่ี 3 ตําบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองชาง) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หนาท่ี 7 ลําดับท่ี 1  
 

   

(2) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 20  จํานวน  1,300,000  บาท   
- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 20 (ทางหลวงทองถ่ิน 06) หมูท่ี 4  
ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
ชวงท่ี 1 กวางเฉลี่ย 5-7 เมตร ความยาวรวม 234  เมตร พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 1,485 ตารางเมตร  
ชวงท่ี 2 กวางเฉลี่ย 5 เมตร ความยาวรวม 251 เมตร  พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  1,255   ตารางเมตร  
หรือรวมพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 2,740 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งไฟฟาแสงสวาง โคมไฟโซลาเซลล  
จํานวน 10 ตน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองชาง) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2  หนาท่ี 12 ลําดับท่ี 12  
 

   

(3) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 5 จํานวน  850,000 บาท   
- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนแอสฟลทติกหนา บริเวณถนนเทศบาล 5 หมูท่ี 1  ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 2,192 ตารางเมตร  
ชวงท่ี 1 กวางเฉลี่ย 4 เมตร ความยาวรวม 185 เมตร พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 740 เมตร  
บริเวณซอยหนองหวา 1 ถนนเทศบาล 5 เชื่อมตอถนนเทศบาล 4    
ชวงท่ี 2  กวางเฉลี่ย 4 เมตร ความยาวรวม 180  เมตร พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 720 เมตร 
บริเวณซอยหนองหวา 2 ถนนเทศบาล 5  เชื่อมตอถนนเทศบาล 4   
ชวงท่ี 3  กวางเฉลี่ย 4 เมตร  ความยาวรวม 180 เมตร พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 720 เมตร 
บริเวณซอยหนองหวา 3 ถนนเทศบาล 5  เชื่อมตอถนนเทศบาล 4  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองชาง) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2  หนาท่ี 11 ลําดับท่ี 13  
 
 



   

(4) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก    จํานวน 622,000 บาท   
- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนแอสฟลทติก หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  
1,706   ตารางเมตร หมูท่ี 1  ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   
ชวงท่ี 1  กวางเฉลี่ย 4.80  เมตร  ความยาวรวม  67  เมตร  บริเวณซอยบานนางสมใจ  อวมพฤกษ   
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 321  ตารางเมตร  
ชวงท่ี 2  กวางเฉลี่ย 4.80  เมตร  ความยาวรวม  70  เมตร  บริเวณซอยบานนางกิมเฮง  มิตรสูงเนิน   
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 336  ตารางเมตร  
ชวงท่ี 3  กวางเฉลี่ย 4.80  เมตร  ความยาวรวม  93  เมตร  บริเวณซอยนางสมศรี  ฤทธิ์สูงเนิน  
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 446  ตารางเมตร   
ชวงท่ี 4  กวางเฉลี่ย 5.80  เมตร  ความยาวรวม  104  เมตร  บริเวณซอยนายนิกร   อินทรกําแหง 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 603  ตารางเมตร  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองชาง) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หนาท่ี 7 ลําดับท่ี 2 

   

(5) โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.60 เมตร บรเิวณถนนเทศบาล 15 จํานวน 1,980,000 บาท   
- เพ่ือจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.60 เมตร บริเวณถนนเทศบาล 15 หมูท่ี 14  ตําบลโคกกรวด   
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา พรอมบอพักจํานวน 30 บอ ความยาว 278 เมตร           
พรอมกอสรางถนน คสล. รวมพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 1,782 ตารางเมตร 
ชวงท่ี 1  ถนนคสล. หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  กวางเฉลี่ย 5.30  เมตร  ยาว  171 เมตร    
ชวงท่ี 2  ถนนคสล. หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  กวางเฉลี่ย   8    เมตร  ยาว  115 เมตร   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองชาง) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หนาท่ี 8 ลําดบัท่ี 3 

   

(6) โครงการติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสาย    จํานวน 1,900,000 บาท   
- เพ่ือจายเปนคาติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสายประกอบดวยชุดแมขายเครื่องสงสัญญาณพรอมอุปกรณ  
จํานวน  1  ชุด  พรอมติดตั้งชุดลูกขายเครื่องรับสัญญาณ  จํานวน 20  จุด พรอมติดตั้ง รายละเอียด
คุณลักษณะตามท่ีเทศบาลกําหนด สถานท่ีติดตั้ง ชุดแมขายเครื่องสงสัญญาณ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล   
โคกกรวด สถานท่ีติดตั้งชุดลูกขายเครื่องรับสัญญาณภายในหมูบาน หมูท่ี 1,2,3,4,6,14 เขตเทศบาลตําบล   
โคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองชาง) 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หนาท่ี 7 ลําดับท่ี 4 
 

 
 
 
 
 



   

(7) เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)    จํานวน 318,480 บาท    
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาํปขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว260 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาผูใหบริการดานสาธารณูปโภค 
(กองชาง)  

   

ประเภท  คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน  จํานวน   7,500  บาท 
            นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก    
- เพ่ือจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมา 
ซ่ึงสิ่งกอสราง ใชกรณี แกไข เปลี่ยนแปลงแบบกับอาคารเทานั้น 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองชาง)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนงานงบกลาง (00410) 

งานงบกลาง (00411) รวม 15,648,860 บาท 

 งบกลาง รวม 14,536,500 บาท 

   

ประเภท  คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ีย    จํานวน   1,403,800     บาท  
   +   คาชําระหนี้เงินตน  จํานวน   1,225,600     บาท 
   +   คาชําระหนี้ดอกเบี้ย  จํานวน     178,200     บาท 
   -  เพ่ือจายชําระหนี้เงินกู ก.ส.ท. เพ่ือกอสรางตลาดสดเทศบาลตําบลโคกกรวด ตามสัญญาเลขท่ี 
523/131/2551 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2551 และในปงบประมาณ 2562 เปนการชําระหนี้งวดท่ี 10 เปนเงิน 
459,617.90 บาท แยกเปน เงินตนท่ีตองเสียดอกเบี้ย 56,925.42 บาท ดอกเบี้ย 1,707.82 บาท และเงินตนท่ี
ไมตองเสียดอกเบี้ย จํานวน 400,984.66 บาท จึงตั้งงบประมาณไว 459,617.90 บาท 
   -  เพ่ือจายชําระหนี้เงินกู ก.ส.ท. เพ่ือกอสรางตลาดสดโคกเพชร ตามสัญญาเลขท่ี 1412/101/2557 
ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 และในปงบประมาณ 2562 เปนการชําระหนี้งวดท่ี 4 เปนเงิน 944,151.08 บาท 
แยกเปน เงินตนท่ีตองเสียดอกเบี้ย 767,681.24 บาท ดอกเบี้ย 176,469.84 บาท และเงินตนท่ีไมตองเสีย
ดอกเบี้ย จํานวน    -    บาท จึงตั้งงบประมาณไว 944,151.08 บาท 
(กองคลัง) 

   

ประเภท  เงินสมทบทุนกองทุนประกันสังคม   จํานวน  295,000  บาท 
-  เพ่ือสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละหาของคาจางพรอมกับหักคาจางของพนักงานจาง
สงเปนเงินสมทบในอัตราเดียวกันใหกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณคาจาง
พนักงานจางและคาครองชีพ จํานวน 5,871,300 บาท จึงตั้งเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมไว 295,000บาท 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
2) หนังสอืสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557  
เรื่อง การจายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง 
3) หนังสอืสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ     จํานวน  9,530,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป โดยใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมข้ึน 3 ป
ยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุท่ีไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของเทศบาล
ตําบลโคกกรวดจากประกาศบัญชีรายชื่อ  
 -  เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
มาตรา 16 และมาตรา 17 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2552 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การ
ซักซอมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนการ
สรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
และทุพพลภาพ  



(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เบ้ียยังชีพคนพิการ     จํานวน  2,010,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ย
ความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมข้ึน 3 ปยอนหลัง และขอมูล
จํานวนคนพิการท่ีไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของเทศบาลตําบลโคกกรวดจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อ  
 -  เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
มาตรา 16 และมาตรา 17 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561         
เรื่อง เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
คาใชจายสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส     จํานวน  30,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสใหแกผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความ
เปนอยูท่ียากจน หรือถูกทอดท้ิงขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูปวยเอดสท่ีมี
สิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน ครบท้ัง 12 เดือน จาํนวน 5 รายๆละ 500 บาทตอเดือน 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
มาตรา 16 และมาตรา 17 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561         
เรื่อง เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
คาใชจายสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  สํารองจาย      จํานวน  500,000  บาท 
-  เพ่ือจายสําหรับกรณีฉุกเฉินเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปและใหนําเงินสํารองจายไปใชจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ี
มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น เชน การปองกันและ
แกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน และ
โรคติดตอ 
-  เปนไปตามระเบียบดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2560 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

 
 



 

   

ประเภท  รายจายตามขอผูกพัน     จํานวน  737,700  บาท 
 -  คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย    จํานวน    87,700  บาท 
 สําหรับจายใหแกสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้งจายในอัตราไมนอยกวารอยละ 1/ 6 ของ
รายรับจริงในปท่ีลวงมาแลว(ไมรวมเงินกู) จายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท แตท้ังนี้ไมเกิน 
500,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0313.4/ว3889 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2538 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555) 
 รายรับจริงปท่ีลวงมา (ป 2560)   จํานวน  79,474,056.70 บาท 
 หัก   1. เงินกู (ก.ส.ท.)    จํานวน        -    บาท 
  2. เงินจายขาดเงินสะสม   จํานวน        -    บาท 
  3. เงินอุดหนุนท่ัวไป   จํานวน 25,850,104.70  บาท 
  4. เงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค จํานวน   1,116,500.00  บาท 
  5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   จํานวน        -    บาท 
 รวมหักท้ังสิ้น      26,966,604.70 บาท 
 คงเหลือยอดเงินท่ีนํามาคํานวณ    52,507,452.00 บาท 
 คํานวณไดดังนี้            87,687.44 บาท 
 ดังนั้นจึงตั้งไว            87,700.00 บาท 
(กองคลัง) 
 -   เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น     จํานวน  450,000 บาท 
 สําหรับจายสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนท่ี ในอัตราไมนอยกวารอยละ  50 ของ
งบประมาณท่ีไดรับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามนัยหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 1110  
ลงวันท่ี  3  เมษายน  2550 เรื่องการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี   
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 
 -   คาใชจายในการจัดการจราจร        จํานวน  100,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดจราจร เชน คาทาสี คาบํารุงรักษาอุปกรณสัญญาณจราจร ฯลฯ      
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 3203 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2539 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณและเบิกจายเงินคาใชจายในการจัดการจราจร  โดยพิจารณาจากเงินคาปรับตามกฎหมายจราจร
ทางบกกอนท้ังจํานวนหากไมพอสามารถตั้งเพ่ิมจากรายไดปกติของเทศบาลได (ตามความจําเปนโดยไมจํากัด
วงเงิน) โดยใชจายเฉพาะกิจการท่ีเปนประโยชนโดยตรงตอประชาชน  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 -   โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด    จํานวน  100,000  บาท 
 เ พ่ือจายเปนเ งินสมทบแกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด ตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว5202 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0808.2/ว560 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง การดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เงินชวยพิเศษ      จํานวน  30,00  บาท 
- สําหรับจายเปนเงินชวยพิเศษในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลถึงแกความตายในระหวางรับ
ราชการ  ตามระเบียบท่ีกําหนด 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

 
 



 งบบําเหนจ็/บํานาญ รวม 1,112,360 บาท 

   

ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  จํานวน   1,004,000     บาท  
สวนทองถิ่น (กบท.) 
- สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการสวนทองถ่ินตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 
2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500  ใหแกเทศบาลตั้ง
จายในอัตรารอยละ 2 ของรายไดประจําปงบประมาณรายจายท่ัวไป 
(กองคลัง) 

   

ประเภท  เงินบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา   จํานวน   108,360     บาท  
- สําหรับจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา รายนางสมศรี  ฤทธิ์สูงเนิน เดือนละ  9,030  บาท 
(กองคลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย รายการ แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงานสราง
ความเขมแขง็
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษ

า 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

งบกลาง งบกลาง คาชําระดอกเบีย้ 178,200                 178,200 

เงินบําเหน็จลูกจางประจาํ 108,360                 108,360 

เงินชวยพิเศษ 30,000                 30,000 

รายจายตามขอผูกพัน                     

คาใชจายในการจัดการจราจร 100,000                 100,000 

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย 

87,700                 87,700 

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด 

100,000                 100,000 

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่น 

450,000                 450,000 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 30,000                 30,000 

คาชําระหนี้เงินตน 1,225,600                 1,225,600 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 295,000                 295,000 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 9,530,000                 9,530,000 



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 

1,004,000                 1,004,000 

สํารองจาย 500,000                 500,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,010,000                 2,010,000 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝาย

การเมือง) 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก 

                240,000 240,000 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

                1,620,000 1,620,000 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล 

                216,000 216,000 

เงินเดือนนายก/รองนายก                 756,000 756,000 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

                240,000 240,000 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝาย

ประจํา) 

คาตอบแทนพนักงานจาง   821,040   295,800 1,188,000 108,000 369,360 1,622,280 831,600 5,236,080 

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา         9,000     16,000   25,000 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน           67,200 60,000   151,200 278,400 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง   104,640   37,200 132,000 12,000 59,340 218,040 72,000 635,220 

เงินเดือนพนักงาน   1,840,920   226,080   2,824,260 
2,095,38

0 
  6,687,480 13,674,120 

คาจางลูกจางประจํา   194,220     701,040     252,120 729,000 1,876,380 

เงินประจําตําแหนง   78,000       103,200     367,200 548,400 

งบ คาตอบแท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   35,000         40,000 20,000 138,600 233,600 



ดําเนินงาน น คาเบี้ยประชุม                 10,000 10,000 

คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

  173,310   43,810 157,900 108,250 141,360 156,200 566,280 1,347,110 

คาเชาบาน                 96,000 96,000 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  30,000     120,000   20,000 30,000 40,000 240,000 

คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ   529,270     1,304,000 30,000 20,000   780,000 2,663,270 

รายจายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธี
การ 

          20,000 20,000   300,000 340,000 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ 

                    

คาของขวัญ  ของรางวัล  คาพวง
มาลา  ชอดอกไม 

                5,000 5,000 

คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทน 

                30,000 30,000 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   40,000       50,000 100,000 50,000 330,000 570,000 

โครงการการดําเนินการโครงการเมือง
นาอยู และการสรางจิตสํานึกดาน
ส่ิงแวดลอม 

          100,000       100,000 



งบ
ดําเนินงาน 

คาใชสอย โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดใน
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด 

            20,000     20,000 

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบล
โคกกรวดตานยาเสพติด 

            270,000     270,000 

โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคก
กรวด 

            90,000     90,000 

โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง     200,000             200,000 

โครงการงานประเพณีสงกรานต     300,000             300,000 

โครงการงานพระราชพิธ ี รัฐพิธีและ
วันสําคัญของชาติ 

                50,000 50,000 

โครงการงานวันเด็กแหงชาติ     190,000             190,000 

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมี
สวนรวม 

        40,000         40,000 

โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่น
ประชาชนอําเภอเมืองนครราชสีมา 
คร้ังที่ 14 

                100,000 100,000 

โครงการจัดการศึกษาตามอธัยาศัย             30,000     30,000 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  12 สิงหา มหาราชิน ี

                180,000 180,000 

โครงการจัดงานวันที่ 13  ตุลาคม                 20,000 20,000 

โครงการจัดงานวันปยมหาราช                 60,000 60,000 



โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับ
ชุมชน 

            100,000     100,000 

โครงการจางนักเรียนปฏบิัติงานนอก
เวลาเรียน 

                60,000 60,000 

โครงการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน
กองทุนเงินออมวันละ 1 บาท 

      50,000           50,000 

โครงการเทศบาลคารบอนตํ่า           50,000       50,000 

งบ
ดําเนินงาน 

คาใชสอย 
โครงการเทศบาลเคล่ือนที่พบ
ประชาชน 

                160,000 160,000 

โครงการปกปองสถาบันของชาติ                 100,000 100,000 

โครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 

                50,000 50,000 

โครงการประชุมผูปกครอง             20,000     20,000 

โครงการประเพณีเขาพรรษา     70,000             70,000 

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

                115,000 115,000 

โครงการปลูกหญาแฝก                 20,000 20,000 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

      50,000           50,000 



โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

          150,000       150,000 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล 

              80,000   80,000 

โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน             20,000     20,000 

โครงการฝกซอมดับเพลิง               50,000   50,000 

โครงการฝกอบรม อปพร               30,000   30,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ผูสูงอาย ุ

          400,000       400,000 

โครงการพัฒนางานรักษาความ
สะอาดและระบบเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอย 

        70,000         70,000 

โครงการพัฒนาชีวิตผูสูงอาย ุ
ผูดอยโอกาส และผูพิการ 

      100,000           100,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี       50,000           50,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพของแกนนํา
สาธารณสุข 

          300,000       300,000 

งบ
ดําเนินงาน 

คาใชสอย โครงการพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ชุมชน 

      250,000           250,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพใหรอดจาก
การจมน้ํา 

              30,000   30,000 

โครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

            200,000     200,000 



โครงการรณรงคและปองกันปญหายา
เสพติด 

                50,000 50,000 

โครงการรับสมัครนักเรียนใหม             10,000     10,000 

โครงการลดการใชพลังงานไฟฟา
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

          50,000       50,000 

โครงการเลือกต้ังผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น 

                500,000 500,000 

โครงการวันขึ้นปใหม                 40,000 40,000 

โครงการวันคลายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช 

                50,000 50,000 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลง
กรณ  บดินทรเทพวรางกูร 

                200,000 200,000 

โครงการวันทองถิ่นไทย                 100,000 100,000 

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานที ่

            50,000     50,000 

โครงการสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรม
ไทย 

            10,000     10,000 

โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

          50,000       50,000 



โครงการสงเสริมชวยเหลือเกษตรกร       50,000           50,000 

โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

      100,000           100,000 

งบ
ดําเนินงาน 

คาใชสอย โครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน       250,000           250,000 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร
สถานศึกษา-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

            41,280     41,280 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร
สถานศึกษา-คาเคร่ืองแบบนักเรียน 

            28,800     28,800 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร
สถานศึกษา-คาจัดการเรียนการสอน 

            163,200     163,200 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร
สถานศึกษา-คาหนังสือเรียน 

            19,200     19,200 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร
สถานศึกษา-คาอุปกรณการเรียน 

            19,200     19,200 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร
สถานศึกษา-โครงการอาหารกลางวัน 

            470,400     470,400 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากพษิสุนัขบา 

          60,000       60,000 



โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาล 

                50,000 50,000 

โครงการอนรัุกษพันธกุรรมพืช                 500,000 500,000 

โครงการอบรมการจดทําแผนชุมชน                 50,000 50,000 

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม                 100,000 100,000 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

                300,000 300,000 

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องตน 

                50,000 50,000 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม   150,000     150,000 10,000 20,000 100,000 150,000 580,000 

งบ
ดําเนินงาน 

คาวัสด ุ วัสดุเคร่ืองแตงกาย   5,000     30,000     50,000   85,000 

วัสดุยานพาหนะและขนสง   50,000     80,000     80,000 60,000 270,000 

วัสดุคอมพิวเตอร   80,000       70,000 45,000   400,000 595,000 

วัสดุไฟฟาและวิทย ุ   250,000       10,000 5,000   80,000 345,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   80,000     440,000 70,000   90,000 230,000 910,000 

วัสดุกีฬา             50,000     50,000 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง               80,000   80,000 

วัสดุงานบานงานครัว   5,000     120,000   100,000   250,000 475,000 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย           30,000     20,000 50,000 

คาอาหารเสริม (นม)             
2,010,10

0 
    2,010,100 



วัสดุการเกษตร   20,000       30,000 10,000   50,000 110,000 

วัสดุกอสราง   500,000   80,000 50,000   20,000   20,000 670,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร   10,000       5,000 10,000   50,000 75,000 

วัสดุสํานักงาน   50,000       50,000 80,000   520,000 700,000 

วัสดุอื่น           5,000     20,000 25,000 

วัสดุการศึกษา             15,000     15,000 

คา
สาธารณูปโ

ภค 

คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                 25,400 25,400 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล           50,000 10,000   26,000 86,000 

คาไฟฟา           360,000 100,000   600,000 1,060,000 

คาบริการไปรษณีย                 36,500 36,500 

คาบริการโทรศัพท   5,000           5,000 30,000 40,000 

งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน                     

ตูเหล็ก 2 บาน               5,500 22,000 27,500 

ครุภัณฑงานบานงานครัว                     

เคร่ืองตัดหญา แบบขอแข็ง               19,000   19,000 

ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ                     

ไฟเรนชนิดหลอด Led               22,000   22,000 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   50,000     170,000         220,000 

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ               200,000 50,000 250,000 

งบลงทุน คาที่ดินและ คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค                     



สิ่งกอสราง 
โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ
ถนนเทศบาล 17 หมูที่ 3 ต.โคกกรวด  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

  1,310,000               1,310,000 

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล 15 หมูที่ 14 ต.
โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

  1,980,000               1,980,000 

โครงการกอสรางโรงเรือนเพาะชํา
พันธไมและเก็บพัสดุ 

                300,000 300,000 

โครงการติดต้ังหอกระจายขาวแบบไร
สาย  บริเวณในเขตเทศบาลตําบลโคก
กรวด  ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

  1,900,000               1,900,000 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก 
บริเวณถนนเทศบาล 20  (ทางหลวง
ทองถิ่น (06) หมูที่ 4 ต.โคกกรวด  อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 

  1,300,000               1,300,000 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก 
บริเวณถนนเทศบาล 5 หมูที่ 1 ต.โคก
กรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

  850,000               850,000 



โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติก 
หมูที่ 1 ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

  622,000               622,000 

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K) 

  318,480             12,000 330,480 

งบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จาย

ใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือ่ใหไดมาซ่ึง
ส่ิงกอสราง 

                    

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จาย
ใหแกเอกชน  นิติบุคคล  หรือ
บุคคลภายนอก 

  7,500               7,500 

งบรายจาย
อ่ืน 

รายจายอ่ืน 
รายจายอื่น                     

  
รายจายเพื่อเปนคาจางที่ปรึกษาเพือ่
ศึกษา วิจัยประเมินผลหรือการพัฒนา
ระบบตาง ๆ 

                30,000 30,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน           360,000       360,000 

เงินอุดหนุนสวนราชการ                     

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนตําบลโคกกรวด 

            
3,812,00

0 
    3,812,000 



อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา 

        250,000         250,000 

รวม 
15,648,860 13,389,380 760,000 1,582,890 5,011,940 5,532,910 

10,774,6
20 

3,206,140 20,093,260 76,000,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ 3 
งบประมาณรายจายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปา 
 
 
 
 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



 
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการประปา 

คําแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
หมวด รายรับจริง 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 
หมวดรายได    
1. คาธรรมเนียมตอมาตรวัดน้ําและคาแรง 33,800.00 62,340.00 44,705.00 
2. เงินผลประโยชนตรวจมาตรวัดน้ํา 28,400.00 10,080.00 6,440.00 
3. คาปรับกรณีผิดสัญญา - - - 
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 107,955.93 88,339.44 54,661.08 
5. คาเชามาตรวัดน้ํา 288,234.00 296,544.00 300,396.00 
6. คาจําหนายน้ําประปา 7,103,787.12 6,531,282.70 6,729,469.04 
7. รายไดเบ็ดเตล็ด 925.00 830.00 510.00 

รวมรายรับ 7,563,102.05 6,989,416.14 7,136,181.12 

 
 
รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการประปา 

คําแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
หมวด รายจายจริง 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 
งบกลาง 192,400.00 359,193.00 348,561.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจาง
ชั่วคราว) 

1,438,982.72 1,575,438.21 1,548,958.04 

งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ  
และหมวดคาสาธารณูปโภค) 

5,397,026.16 5,022,152.39 5,186,298.90 

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 748,340.00 13,300.00 41,800.00 
รวมรายรับ 7,776,748.88 6,970,083.60 7,125,617.94 

 

 
 
 
 



 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

กิจการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  9,000,000 บาท   แยกเปน 
รายได  เปนเงิน 9,000,000 บาท 
1. หมวดรายไดจากคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม 182,000 บาท 

 1.1 คาธรรมเนียมตอมาตรวัดน้ําและคาแรง จํานวน 132,000 บาท 
 โดยตั้งรับไวเทากับปท่ีผานมา    
 1.2 เงินผลประโยชนตรวจมาตรวัดน้ํา จํานวน 40,000 บาท 
 โดยตั้งรับไวเทากับปท่ีผานมา    
 1.3 เงินปรับกรณีผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท 
 โดยตั้งรับไวเทากับปท่ีผานมา    
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 8,798,000 บาท 

 2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 180,000 บาท 
 โดยตั้งรับไวเทากับปท่ีผานมา    
 2.2 คาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 468,000 บาท 
 โดยตั้งรับไวเทากับปท่ีผานมา    
 2.3 คาจําหนายน้ําประปา จํานวน 8,150,000 บาท 
 โดยตั้งรับไวเทากับปท่ีผานมา    
3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท 

 3.1 รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 20,000 บาท 
 โดยตั้งรับไวเทากับปท่ีผานมา 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายเฉพาะการประปา 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน       9,000,000           บาท   จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานการพาณิชย  (00330) 
 

งานกิจการประปา (00332) รวม 8,603,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,639,200 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,639,200 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จํานวน   1,302,300   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลจํานวน 4  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําป 4  อัตรา  โดยจายใหกับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการประปา  จํานวน 1 ตําแหนง 
(2) หัวหนาฝายผลิต จํานวน 1 ตําแหนง 
(3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง 
(4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 ตําแหนง 
(กองการประปา) 

   

ประเภท เงินประจําตําแหนง     จํานวน   60,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสายงานบริหาร  ดังนี้   
(1) ผูอํานวยการประปา  จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  
42,000  บาท    
(2) หัวหนาฝายผลิต จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน  
เปนเงิน 18,000  บาท    
(กองการประปา) 

   

ประเภท  คาจางลูกจางประจํา     จํานวน  509,700  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ประจาํป  2  อัตรา  โดยจายใหกับลูกจางประจํา  ดังนี้ 
(1)  ลูกจางประจํา  (พนักงานจดมาตรวัดน้ํา)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2)  ลูกจางประจํา  (เจาพนักงานการประปา)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(กองการประปา) 

      

ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจาง         จํานวน    701,300   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  6  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางประจําป  2  อัตรา (พนักงานจางตามภารกิจ)  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานการประปา) จํานวน 1 ตําแหนง 
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานจดมาตรวัดน้ํา) จํานวน 1 ตําแหนง 
(3) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงานท่ัวไป)  จํานวน  4  ตําแหนง 
(กองการประปา) 
 



      

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง         จํานวน    65,900    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  6  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานการประปา) จํานวน 1 ตําแหนง 
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานจดมาตรวัดน้ํา) จํานวน 1 ตําแหนง 
(3) พนักงานจางท่ัวไป  (คนงานท่ัวไป)  จํานวน  4  ตําแหนง 
 (กองการประปา) 

  งบดําเนินงาน รวม 5,063,800 บาท 

   
หมวดคาตอบแทน   รวม 184,590 บาท 

      

ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก      จํานวน  144,590   บาท 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานเทศบาลเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงาน
จางของเทศบาล พ.ศ.2558      
- เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จํานวน   10,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ท่ีไดรับ
อนุมัติใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
(กองการประปา) 

   

ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         จํานวน    30,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน2 
(กองการประปา) 

      หมวดคาใชสอย รวม 134,000 บาท 

http://www.thongthinlaws.com/2010/08/080934522-9-2559.html
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ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ         จํานวน    100,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการแรงงานของบุคคลภายนอก  และจางเหมาบริการตาง ๆ  เชน  คาจางขุดซอมทอ
ประปา  คาจางตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาและคาจางอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปนตองใชในงานนี ้
- เพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสินท่ีขอดับทอลอดใตทางรถไฟระหวางสถานีกุดจิก - โคกกรวด  และคาใชจายอ่ืน ๆ 
ฯลฯ ท่ีจําเปนตองใชในงานนี้ 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จํานวน    4,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ท่ีมานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เปนคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร 
คาใชจายเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองการประปา) 

   
ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม         จํานวน  10,000  บาท 
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน   10,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ีจําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ.2561 
(กองการประปา) 
(แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564) 

   

ประเภท  คาบํารุงรักษาและซอมแซม           จํานวน    20,000    บาท 
(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคา
สิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
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1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
(กองการประปา) 

      หมวดคาวัสดุ รวม 1,752,960 บาท 

      

ประเภท  วัสดุสํานักงาน           จํานวน    80,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี 
พระบรมยาลักษณ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอลค สมุด ซองเอกสาร เทปใส น้ํายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน 
กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ          จํานวน    5,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวย
สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว          จํานวน    1,503,960   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม  ผงซักฟอก สบู  
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน 
สารสม คลอรีน ฯลฯ  
(กองการประปา) 
 

   

ประเภท  วัสดุกอสราง         จํานวน    54,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง ไดแก ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม  
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ตะปู เหล็กเสน  
แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
(กองการประปา) 
 

   
ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง         จํานวน    5,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ไดแก ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       



คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       
กรวยจาจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต 
(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน    
ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน         จํานวน    40,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุการเกษตร          จํานวน    10,000     บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร ไดแก เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซ่ีพรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบสโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ   
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร            จํานวน     5,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ฟลม มวนเทป พูกัน สี ไมอัด แผนปาย และคากระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ท่ีไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ      
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย            จํานวน      5,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ไดแก เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา 
รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ฯลฯ 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร            จํานวน      40,000    บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ    
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ           จํานวน      5,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ไดแก คาจัดซ้ืออะไหลเครื่องพนหมอกควัน คามิเตอรน้ํา คามิเตอรไฟฟา และวัสดุ
อ่ืนๆ ท่ีไมเขาลักษณะประเภทรายจายอ่ืนๆ ฯลฯ ของตลาดสดเทศบาล โรงผลิตกาซชีวภาพจากขยะชุมชน  
(กองการประปา) 
 

   
หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 2,992,250 บาท 

      ประเภท  คาไฟฟา          จํานวน     2,058,350   บาท 



- เพ่ือจายเปนคาไฟฟาท่ีใชในโรงสูบน้ําดิบ  น้ําดี  ของการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด   
(กองการประปา) 
 

   

ประเภท  คาน้ําดิบคลองชลประทาน       จํานวน     910,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาน้ําดิบคลองสงน้ํากรมชลประทาน 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  คาน้ําประปา         จํานวน     20,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสวนภูมิภาค 
(กองการประปา) 

      

ประเภท  คาบริการโทรศัพท         จํานวน       3,000   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทท่ีใชในสํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบลโคกกรวดและอ่ืน ๆ 
(กองการประปา) 

      

ประเภท  คาบริการไปรษณีย     จํานวน        900   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย ไดแก คาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ในกิจการของเทศบาลฯ   
(กองการประปา) 

 

  งบลงทุน รวม 900,000 บาท 

   
หมวดครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง                                            รวม 900,000 บาท 

      คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 900,000 บาท 

   ประเภท  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค        จํานวน   900,000  บาท 

   

(1)  โครงการปรับปรุงระบบพ้ืนท่ีโซนจายน้ําประปา  จํานวน   445,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบพ้ืนท่ีโซนจายน้ําประปาเพ่ือลดน้ําสูญเสียโดยติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด 150 มม. 
พรอมบอ คสล.บริเวณลอดใตทางรถไฟ ไปบานละลมหมอ  - บานดอนแตว  - บานโคกกรวด 
(กองการประปา)  
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 3  หนาท่ี 12 ลําดับท่ี 1 

   

(2)  โครงการปรับปรุงระบบพ้ืนท่ีโซนจายน้ําประปา  จํานวน   455,000  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบพ้ืนท่ีโซนจายน้ําประปาเพ่ือลดน้ําสูญเสียโดยติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด 150 มม. 
พรอมบอ คสล.บริเวณลอดใตสะพานขามทางรถไฟหนา หจก.โคกกรวดคาไม  -  บานหนองหวา –  
บานสระมโนรา (จายจากเงินสะสมสมทบ จาํนวน 38,000 บาท) 
(กองการประปา)  
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  หนาท่ี 12 ลําดับท่ี 2 

 
 
 
 
 



แผนงานงบกลาง (00410) 

งานงบกลาง (00411) รวม 397,000 บาท 

 งบกลาง รวม 80,000 บาท 

   

ประเภท  เงินสมทบทุนกองทุนประกันสังคม   จํานวน  40,000  บาท 
-  เพ่ือสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละหาของคาจางพรอมกับหักคาจางของพนักงานจาง
สงเปนเงินสมทบในอัตราเดียวกันใหกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ไดตั้งงบประมาณคาจาง
พนักงานจางและคาครองชีพ จํานวน 767,200 บาท จึงตั้งเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมไว 40,000 บาท 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
2) หนังสอืสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557  
เรื่อง การจายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง 
3) หนังสอืสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  สํารองจาย      จํานวน  20,000  บาท 
-  เพ่ือจายสําหรับกรณีฉุกเฉินเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปและใหนําเงินสํารองจายไปใชจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ี
มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น เชน การปองกันและ
แกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน และ
โรคติดตอ 
-  เปนไปตามระเบียบดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2560 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  เงินชวยพิเศษ      จํานวน  20,00  บาท 
- สําหรับจายเปนเงินชวยพิเศษในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลถึงแกความตายในระหวาง
รับราชการ  ตามระเบียบท่ีกําหนด 
(กองการประปา) 

 งบบําเหนจ็/บํานาญ รวม 317,000 บาท 

   

ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  จํานวน   180,000     บาท  
สวนทองถิ่น (กบท.) 
- สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการสวนทองถ่ินตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 
2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500  ใหแกเทศบาลตั้ง
จายในอัตรารอยละ 2 ของรายไดประจําปงบประมาณรายจายท่ัวไป 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  เงินบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา   จํานวน   137,000     บาท  
- สําหรับจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา  รายนายสันทัด บุญยฤทธิ์รักษา เดือนละ  11,415  บาท 
(กองการประปา) 

 

 



เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 

แผนงาน แผนงานการพาณิชย 
(00330) 

รวม 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 
งบกลาง   
    งบกลาง 80,000.00 80,000.00 
    บําเหน็จ/บํานาญ 317,000.00 317,000.00 
งบบุคลากร   
    เงินเดือนฝายประจํา 2,639,200 2,639,200 
งบดําเนินการ      
    คาตอบแทน 184,590 184,590 
    คาใชสอย 134,400 134,400 
    คาวัสด ุ 1,752,960 1,752,960 
    คาสาธารณูปโภค 2,992,250 2,992,250 
งบลงทุน    
    คาครุภัณฑ - - 
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 900,000 900,000 
งบรายจายอ่ืน   
    รายจายอ่ืน - - 
งบเงินอุดหนุน   
   เงินอุดหนุน - - 

รวม 9,000,000.00 9,000,000.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลโคกกรวด 

เรื่อง  ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2 

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

  ตามท่ีเทศบาลตําบลโคกกรวด ไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด ใน
คราวการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจําป 2561 เมื่อ
วันอังคารท่ี 14 สิงหาคม 2561 และสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 เมื่อวันจันทรท่ี 3 กันยายน 
2561 และไดรับความเห็นชอบจากนายอําเภอเมืองนครราชสีมา ตามนัยหนังสือท่ี นม ๐๐๒๓.๖/
5834 ลงวันท่ี 13 กันยายน ๒๕61 แลวนั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตําบลโคกกรวด จึงประกาศใชเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตอไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  กันยายน   พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

               
          (นายปรีชา   มิตรสูงเนิน) 
                นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด   
   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


