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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลโคกกรวด จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภา
เทศบาลตําบลโคกกรวดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลโคกกรวดจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิก
ทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 160,596,602.22 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 86,942,911.46 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 27,442,621.14 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 35 โครงการ รวม 10,767,300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 92 โครงการ รวม 34,550,597.80 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 6,340,238.22 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 59,793,403.21 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 5,149,213.47 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,372,613.42 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 2,345,637.14 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 87,422.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 27,467,623.18 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,370,894.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 25,900.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 34,184,423.16 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 9,052,678.10 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,577,470.71 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,717,334.35 บาท

งบลงทุน จํานวน 44,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,792,940.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 25,900.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการกิจการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

รายรับจริง จํานวน 5,567,446.95 บาท

รายจายจริง จํานวน 5,178,911.22 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 6,718,417.98 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,019,064.81 บาท

กูเงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 11,726,235.97 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 5,888,545.20 5,000,000.00 2,465,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,529,396.50 1,029,950.00 1,518,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,915,930.22 3,500,000.00 3,914,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 355,558.00 370,050.00 355,100.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 11,689,429.92 9,900,000.00 8,253,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 39,863,572.83 40,300,000.00 39,812,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39,863,572.83 40,300,000.00 39,812,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,260,786.00 25,800,000.00 27,100,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26,260,786.00 25,800,000.00 27,100,000.00
รวม 77,813,788.75 76,000,000.00 75,165,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 13,065,721.82 15,648,860.00 15,209,550.00

งบบุคลากร 18,094,454.09 25,345,600.00 26,333,520.00

งบดําเนินงาน 10,724,766.37 21,415,060.00 20,378,838.00

งบลงทุน 1,536,000.00 9,138,480.00 8,901,092.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,224,000.00 4,422,000.00 4,312,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 47,664,942.28 76,000,000.00 75,165,000.00

รวม 47,664,942.28 76,000,000.00 75,165,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,973,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,280,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,480,882

แผนงานสาธารณสุข 5,314,900

แผนงานเคหะและชุมชน 4,855,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,995,760

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 760,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,294,128

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,209,550

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 75,165,000



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,973,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,280,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,480,882

แผนงานสาธารณสุข 5,314,900

แผนงานเคหะและชุมชน 4,855,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,995,760

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 760,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,294,128

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,209,550

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 75,165,000

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 สวนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด และโดยอนุมัติของผู้วา
ราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 84,165,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 75,165,000 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 9,000,000 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
งบกลาง 759,390

งบบุคลากร 2,533,520

งบดําเนินงาน 4,759,590

งบลงทุน 947,500

รวมรายจ่าย 9,000,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล
ตําบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายปรีชา มิตรสูงเนิน)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด

เห็นชอบ

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

(นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์)

ตําแหนง นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน    ผู้วาราชการ
จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,039,560 1,611,480 3,665,040 12,316,080

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 0 3,072,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,967,560 1,611,480 3,665,040 9,244,080

งบดําเนินงาน 6,056,500 794,000 880,000 7,730,500

    ค่าตอบแทน 529,600 104,000 325,000 958,600

    ค่าใช้สอย 3,665,000 440,000 225,000 4,330,000

    ค่าวัสดุ 1,190,000 240,000 300,000 1,730,000

    ค่าสาธารณูปโภค 671,900 10,000 30,000 711,900

งบลงทุน 726,500 60,700 110,000 897,200

    ค่าครุภัณฑ์ 726,500 60,700 110,000 897,200

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 0 30,000

    รายจ่ายอื่น 30,000 0 0 30,000

                                             รวม 13,852,560 2,466,180 4,655,040 20,973,780

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

รวม

งบบุคลากร 2,197,080 2,197,080

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,197,080 2,197,080

งบดําเนินงาน 873,000 873,000

    ค่าตอบแทน 168,000 168,000

    ค่าใช้สอย 400,000 400,000

    ค่าวัสดุ 300,000 300,000

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000

งบลงทุน 210,000 210,000

    ค่าครุภัณฑ์ 210,000 210,000

                                             รวม 3,280,080 3,280,080



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,335,840 1,374,120 2,709,960

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,335,840 1,374,120 2,709,960

งบดําเนินงาน 754,000 3,210,922 3,964,922

    ค่าตอบแทน 56,000 152,000 208,000

    ค่าใช้สอย 550,000 826,560 1,376,560

    ค่าวัสดุ 148,000 2,122,362 2,270,362

    ค่าสาธารณูปโภค 0 110,000 110,000

งบลงทุน 0 54,000 54,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 54,000 54,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,752,000 3,752,000

    เงินอุดหนุน 0 3,752,000 3,752,000

                                             รวม 2,089,840 8,391,042 10,480,882



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 3,154,500 0 3,154,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,154,500 0 3,154,500

งบดําเนินงาน 845,000 940,000 1,785,000

    ค่าตอบแทน 250,000 0 250,000

    ค่าใช้สอย 260,000 695,000 955,000

    ค่าวัสดุ 25,000 245,000 270,000

    ค่าสาธารณูปโภค 310,000 0 310,000

งบลงทุน 15,400 0 15,400

    ค่าครุภัณฑ์ 15,400 0 15,400

งบเงินอุดหนุน 0 360,000 360,000

    เงินอุดหนุน 0 360,000 360,000

                                             รวม 4,014,900 1,300,000 5,314,900



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 2,203,920 2,203,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 2,203,920 2,203,920

งบดําเนินงาน 0 2,282,000 2,282,000

    ค่าตอบแทน 0 292,000 292,000

    ค่าใช้สอย 0 1,270,000 1,270,000

    ค่าวัสดุ 0 720,000 720,000

งบลงทุน 0 170,000 170,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 170,000 170,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 0 200,000

    เงินอุดหนุน 200,000 0 200,000

                                             รวม 200,000 4,655,920 4,855,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบบุคลากร 597,360 0 597,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 597,360 0 597,360

งบดําเนินงาน 47,000 1,350,000 1,397,000

    ค่าตอบแทน 47,000 0 47,000

    ค่าใช้สอย 0 1,300,000 1,300,000

    ค่าวัสดุ 0 50,000 50,000

งบลงทุน 1,400 0 1,400

    ค่าครุภัณฑ์ 1,400 0 1,400

                                             รวม 645,760 1,350,000 1,995,760



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 760,000 760,000

    ค่าใช้สอย 760,000 760,000

                                             รวม 760,000 760,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบบุคลากร 3,154,620 0 3,154,620

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,154,620 0 3,154,620

งบดําเนินงาน 847,000 739,416 1,586,416

    ค่าตอบแทน 242,000 0 242,000

    ค่าใช้สอย 240,000 200,000 440,000

    ค่าวัสดุ 360,000 539,416 899,416

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000

งบลงทุน 687,000 6,866,092 7,553,092

    ค่าครุภัณฑ์ 687,000 0 687,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 6,866,092 6,866,092

                                             รวม 4,688,620 7,605,508 12,294,128
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,209,550 15,209,550

    งบกลาง 15,209,550 15,209,550

                                             รวม 15,209,550 15,209,550



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,675,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,468,398.00 4,596,958.00 5,069,721.00 4,350,000.00 -99.78 % 9,500.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 32,184.10 32,625.85 30,795.20 30,000.00 -98.33 % 500.00
     ภาษีป้าย 623,271.00 670,377.00 788,029.00 620,000.00 25.81 % 780,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 5,123,853.10 5,299,960.85 5,888,545.20 5,000,000.00 2,465,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 4,656.00 4,656.00 4,801.50 4,500.00 0.00 % 4,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 89,587.00 32,217.00 47,828.00 30,000.00 50.00 % 45,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 781,480.00 782,340.00 851,950.00 750,000.00 13.33 % 850,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,360.00 1,780.00 2,020.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 870.00 770.00 1,150.00 900.00 11.11 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 1,500.00 0.00 100.00 % 1,500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 560,300.00 1,500.00 0.00 1,500.00 -100.00 % 0.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 97,717.00 149,540.00 504,917.00 130,000.00 284.62 % 500,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 520.00 270.00 0.00 300.00 -100.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

69,350.00 74,350.00 69,800.00 70,000.00 0.00 % 70,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

22,500.00 24,500.00 26,500.00 22,000.00 18.18 % 26,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,240.00 1,760.00 1,300.00 1,750.00 -25.71 % 1,300.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 505.00 545.00 430.00 500.00 -20.00 % 400.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 200.00 0.00 100.00 % 200.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,647,085.00 1,091,228.00 1,529,396.50 1,029,950.00 1,518,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 2,925,531.00 2,539,960.00 2,620,625.00 2,500,000.00 4.80 % 2,620,000.00
     ดอกเบี้ย 1,170,956.20 857,991.61 1,295,305.22 1,000,000.00 29.40 % 1,294,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,096,487.20 3,397,951.61 3,915,930.22 3,500,000.00 3,914,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 33,200.00 86,000.00 14,900.00 70,000.00 -78.57 % 15,000.00
     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 62.00 44.00 60.00 50.00 100.00 % 100.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 38,000.00 276,140.00 340,598.00 300,000.00 13.33 % 340,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 71,262.00 362,184.00 355,558.00 370,050.00 355,100.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 534,468.34 460,396.92 615,281.18 500,000.00 20.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 17,749,267.15 18,175,559.87 18,619,309.76 17,500,000.00 6.29 % 18,600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,176,434.42 3,100,117.71 3,416,386.12 3,000,000.00 13.67 % 3,410,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 190,064.27 161,609.55 164,162.51 160,000.00 2.50 % 164,000.00
     ภาษีสุรา 1,464,508.67 1,474,392.78 0.00 1,400,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,150,170.23 3,553,113.15 5,805,269.31 3,600,000.00 61.11 % 5,800,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 80,561.17 91,111.87 83,132.88 90,000.00 -7.78 % 83,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 49,796.23 46,045.69 45,086.07 50,000.00 -10.00 % 45,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

6,790,591.00 15,203,760.00 11,114,945.00 14,000,000.00 -20.64 % 11,110,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 33,185,861.48 42,266,107.54 39,863,572.83 40,300,000.00 39,812,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

14,704,949.00 25,850,104.70 26,260,786.00 25,800,000.00 5.04 % 27,100,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,704,949.00 25,850,104.70 26,260,786.00 25,800,000.00 27,100,000.00
รวมทุกหมวด 58,829,497.78 78,267,536.70 77,813,788.75 76,000,000.00 75,165,000.00

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:11:51 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 75,165,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,465,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,675,000 บาท

ประมาณการตามที่กฎหมายวาด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกําหนด

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 9,500 บาท

ประมาณการตามที่กฎหมายวาด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกําหนด

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 500 บาท

ประมาณการตามที่กฎหมายวาด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกําหนด

ภาษีป้าย จํานวน 780,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,518,900 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 850,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 26,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,300 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 400 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 3,914,000 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 2,620,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดอกเบี้ย จํานวน 1,294,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 355,100 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาจําหนายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 100 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 340,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 39,812,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 18,600,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,410,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 164,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,800,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาภาคหลวงแร จํานวน 83,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 11,110,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 27,100,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 27,100,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่่ได้รับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ
. 2562
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 725,760 756,000 0 % 756,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 240,000 0 % 240,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 240,000 0 % 240,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

207,360 207,360 207,360 216,000 0 % 216,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,552,320 1,555,200 1,555,200 1,620,000 0 % 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,845,440 2,848,320 2,848,320 3,072,000 3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,723,108.72 2,814,720 2,763,840 2,941,620 4.79 % 3,082,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 102,200 151,200 151,200 151,200 0 % 151,200

เงินประจําตําแหนง 199,200 229,200 229,200 229,200 0 % 229,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 218,900 225,480 238,560 250,140 5.8 % 264,660

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 243,620 244,455 157,582.94 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 34,965 17,509.22 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,523,028.72 3,700,020 3,557,892.16 3,812,160 3,967,560
รวมงบบุคลากร 6,368,468.72 6,548,340 6,406,212.16 6,884,160 7,039,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 284,130 9.1 % 310,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17,640 6,480 6,300 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 91,500 96,000 96,000 96,000 0 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 48,710 75,695 67,925 93,600 0 % 93,600

รวมค่าตอบแทน 157,850 178,175 170,225 503,730 529,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 287,511 235,648.47 165,339.57 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 600,000 -33.33 % 400,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 104,525 17,150 31,260 260,000 -23.08 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางเทศบาล

0 27,210 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
12 สิงหา มหาราชินี

0 119,104 114,860 180,000 -100 % 0

คาของขวัญ  ของรางวัล  คาพวงมาลา  ชอ
ดอกไม้

0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาชดใช้ความเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 96,346.6 163,433 99,953.82 250,000 0 % 250,000

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางเทศบาล

41,165 0 0 0 0 % 0

โครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติ

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาท้องถิ่น
ประชาชนอําเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ 
14

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหา มหาราชินี

170,480.09 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันที่ 13  ตุลาคม 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 57,060 55,618.35 3,500 28,000 78.57 % 50,000

โครงการจัดงานวันพอ 5 ธันวามหาราช 280,357.28 0 0 0 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานนอกเวลา
เรียน

65,850 0 0 0 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานนอกเวลา
เรียน

0 42,600 49,950 60,000 -50 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 0 91,825 85,675 160,000 -25 % 120,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 116,710 0 0 0 0 % 0

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ของปวงชนชาวไทย

0 123,070 0 0 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 0 89,220 19,230 100,000 0 % 100,000

โครงการประชาคมยาเสพติดชุมชน 26,087 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกหญ้าแฝก 0 0 4,950 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงคและป้องกันปัญหายาเสพ
ติด

0 2,150 0 50,000 0 % 50,000

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 0 500,000 0 % 500,000

โครงการวันขึ้นปีใหม 0 22,848 27,849.25 30,000 33.33 % 40,000

โครงการวันขึ้นปีใหม 30,195 0 0 0 0 % 0

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช

0 0 13,230 50,000 100 % 100,000

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว

0 0 0 0 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ  บดิน
ทรเทพวรางกูร

0 0 104,555.25 200,000 -100 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา วันแม
แหงชาติ

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 99,890.07 0 100 % 50,000

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

21,990 0 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 430,705 0 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 0 190,356.99 261,674 600,000 -33.33 % 400,000

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 0 10,900 36,822 100,000 50 % 150,000

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 13,427 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

15,842 14,850 158,740 300,000 66.67 % 500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 61,576.73 28,026.98 116,678.57 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 1,819,827.7 1,234,010.79 1,394,157.53 3,703,000 3,665,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 351,969.5 407,549 303,084 250,000 40 % 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 125,617 18,238.8 10,400 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 149,406 233,470 243,024 250,000 0 % 250,000

วัสดุกอสร้าง 470.8 13,830.82 11,165.36 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 23,825.95 54,396 3,103 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 151,297.6 153,930.8 167,524 150,000 20 % 180,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 4,710 2,200 2,080 20,000 -50 % 10,000

วัสดุการเกษตร 1,140 3,260 1,380 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 168,910 196,550 197,200 200,000 0 % 200,000

วัสดุอื่น 0 0 2,247 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 977,346.85 1,083,425.42 941,207.36 1,070,000 1,190,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 495,382.74 428,560.48 374,507.77 600,000 0 % 600,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 18,853.4 21,409.63 14,052.31 26,000 0 % 26,000

คาบริการโทรศัพท 19,709.15 14,499.76 10,106.23 20,000 0 % 20,000

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 5,500 0 % 5,500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,260 19,260 25,312 20,400 0 % 20,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 553,205.29 483,729.87 423,978.31 671,900 671,900
รวมงบดําเนินงาน 3,508,229.84 2,979,341.08 2,929,568.2 5,948,630 6,056,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ (ชุดรับแขก) 0 0 0 0 100 % 18,000

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 6,000

เก้าอี้ทํางาน (ผู้บริหาร) 0 0 0 0 100 % 7,000

เก้าอี้ทํางานแบบพนักพิงสูง 0 0 0 0 100 % 32,000

จัดซื้อครุภัณฑห้องประชุมโสตนทัศนูปกรณ
ติดตั้งอาคารพิพิธภันฑ เทศบาลตําบล
โคกกรวด

0 0 0 0 100 % 550,000

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 0 100 % 27,500

ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)  จํานวน  1  หลัง 0 5,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก 0 0 0 0 100 % 10,000

ตู้เหล็กบานเลื่อน (แบบบานกระจก) 0 0 0 0 100 % 5,000

โตะทํางานเหล็ก 0 0 0 0 100 % 25,000

โตะพับ อเนกประสงค 0 0 30,000 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 0 0 0 0 100 % 14,700

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 3,150 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร 16,000 0 16,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 7,300 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
แบบ Network

20,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 4,300

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ชนิด 
Network แบบที่ 2

0 0 0 0 100 % 27,000

เครื่องสํารองไฟ 0 0 2,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,450 5,500 48,800 0 726,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างโรงเรือนเพาะชําพันธไม้
และเก็บพัสดุ

0 0 0 300,000 -100 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 312,000 0
รวมงบลงทุน 46,450 5,500 48,800 312,000 726,500

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 20,000 0 20,000 0 0 % 0

รายจายเพื่อเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัยประเมินผลหรือการพัฒนาระบบตาง ๆ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 30,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานบริหารทั่วไป 9,943,148.56 9,533,181.08 9,404,580.36 13,174,790 13,852,560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 650,069.67 843,960 894,840 1,333,620 7.34 % 1,431,480

เงินประจําตําแหนง 13,500 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 18,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 2,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 683,569.67 981,960 1,032,840 1,513,620 1,611,480
รวมงบบุคลากร 683,569.67 981,960 1,032,840 1,513,620 1,611,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 88,030 6.78 % 94,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,700 2,380 6,056 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 1,700 2,380 6,056 98,030 104,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 105,993 104,185 170,395.6 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 150,000 0 % 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 1,500 1,250 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,892 27,978 16,680 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดทําประชาคมเมืองเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี

18,580 0 0 0 0 % 0

โครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

0 22,810 4,080 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมการจ้ดทําแผนชุมชน 0 29,550 41,685 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมการจัดทําแผนชุมชน 38,685 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. 
ข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้น

0 14,030 11,420 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,450 417.3 1,500 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 171,600 200,470.3 247,010.6 390,000 440,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,309 27,578 39,300 70,000 0 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,956 2,040 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 380 720 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 50,960 53,450 79,650 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 99,269 83,364 121,710 210,000 240,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 6,000 -16.67 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,400 2,400 3,000 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,400 2,400 3,000 11,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 274,969 288,614.3 377,776.6 709,030 794,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 3,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 11,000 0 0 100 % 11,000

ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก 0 3,200 0 0 0 % 0

โตะทํางาน 0 5,000 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 2,500 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 16,000 16,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *

0 0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ 0 17,000 0 0 0 % 0

เครืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด led ขาวดํา 7,300 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เครื่องสํารองไฟฟ้า 3,150 3,150 0 0 100 % 5,000

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 0 100 % 700

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,450 58,350 2,500 0 60,700
รวมงบลงทุน 26,450 58,350 2,500 0 60,700

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 984,988.67 1,328,924.3 1,413,116.6 2,222,650 2,466,180
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,160,083.55 1,190,352.26 1,260,600 2,412,240 4.67 % 2,524,800

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 78,000 0 % 78,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 420,200 429,720 456,600 478,860 6 % 507,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 395,640 466,058.71 460,081.94 507,600 2.17 % 518,640

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 26,000 33,104.32 31,693.56 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,043,923.55 2,161,235.29 2,250,975.5 3,512,700 3,665,040
รวมงบบุคลากร 2,043,923.55 2,161,235.29 2,250,975.5 3,512,700 3,665,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 194,120 5.6 % 205,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 40,000 112.5 % 85,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,710 6,350 24,100 35,000 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 7,710 6,350 24,100 269,120 325,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,183 0 4,420 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,632 25,200 26,984 30,000 66.67 % 50,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

48,500 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับข้อมูลแผนที่และทะเบียน
ทรัพยสิน และการจัดทําฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บรายได้

0 0 0 0 100 % 115,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 115,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 34,896.03 10,898.6 21,783 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 94,211.03 36,098.6 53,187 205,000 225,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 66,899.25 96,060.3 114,766.5 160,000 -25 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,400 0 0 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 13,690 5,791.6 10,000 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 29,826.2 36,355.1 38,865.3 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 99,930 98,490 95,710 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 198,055.45 244,595.4 255,133.4 340,000 300,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 1,219.8 1,219.8 1,219.8 10,000 -50 % 5,000

คาบริการไปรษณีย 10,714 9,961 10,159 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,933.8 11,180.8 11,378.8 35,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 311,910.28 298,224.8 343,799.2 849,120 880,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้แถวยาว 0 9,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน ระดับ 3-6 3,000 0 3,000 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อน 0 5,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500 16,500 16,500 22,000 0 % 22,000

พัดลมติดผนัง 0 0 2,500 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต 0 0 0 0 100 % 40,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 0 16,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *

0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพคอมพิวเตอร 0 7,300 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 3,150 0 0 100 % 2,500

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 0 100 % 700

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,500 56,950 22,000 72,000 110,000
รวมงบลงทุน 8,500 56,950 22,000 72,000 110,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,364,333.83 2,516,410.09 2,616,774.7 4,433,820 4,655,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,292,471.06 13,378,515.47 13,434,471.66 19,831,260 20,973,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 248,520 252,120 263,940 285,120 3.75 % 295,800

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 2,674 2,520 5,460 16,000 0 % 16,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,239,678.72 1,208,399.51 1,217,807.61 1,589,280 4.15 % 1,655,280

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 155,870.96 151,283.27 168,561.47 218,040 5.49 % 230,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,646,743.68 1,614,322.78 1,655,769.08 2,108,440 2,197,080
รวมงบบุคลากร 1,646,743.68 1,614,322.78 1,655,769.08 2,108,440 2,197,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 156,200 -11.65 % 138,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,400 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,400 0 0 206,200 168,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 25,896 20,244 5,800 50,000 0 % 50,000

โครงการติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

0 15,142 28,450 80,000 -37.5 % 50,000

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง 26,712.7 8,824.9 12,960 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรม อปพร 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพให้รอดจากการจม
น้ํา

0 0 30,000 30,000 33.33 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 36,911.5 37,183.47 32,209.7 400,000 -75 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 89,520.2 81,394.37 109,419.7 640,000 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 40,490 69,213.2 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 34,537 26,074.5 36,509.6 90,000 0 % 90,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,300 15,576 30,610.35 180,000 -55.56 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 49,837 82,140.5 136,333.15 400,000 300,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 2,324.68 2,248.43 2,038.01 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,324.68 2,248.43 2,038.01 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 150,081.88 165,783.3 247,790.86 1,251,200 873,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 5,500 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ไฟเรนชนิดหลอด Led 0 0 0 22,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 0 19,000 -100 % 0

ครุภัณฑอื่น

สระเฟรมพูลพร้อมอุปกรณ จํานวน 2 สระ 0 50,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 174,186.64 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 174,186.64 50,000 0 246,500 210,000
รวมงบลงทุน 174,186.64 50,000 0 246,500 210,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,971,012.2 1,830,106.08 1,903,559.94 3,606,140 3,280,080
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,971,012.2 1,830,106.08 1,903,559.94 3,606,140 3,280,080

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 894,720 125,401.33 1,028,200 12.41 % 1,155,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 107,854.84 295,200 106,800 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 11,983.88 48,000 11,866.66 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 119,838.72 1,237,920 244,067.99 1,208,200 1,335,840
รวมงบบุคลากร 119,838.72 1,237,920 244,067.99 1,208,200 1,335,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 33,970 5.98 % 36,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 19,500 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 19,500 0 53,970 56,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500 2,400 1,200 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการจัดหาชุดเครื่องแบบให้แกเด็กนัก
เรียน

0 28,500 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 50,782 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 98,844 21,048 50,000 0 % 50,000

โคงการรับสมัครนักเรียนใหม 0 576 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเด็กอนุบาล 82,880 0 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด

0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบล
โคกกรวดต้านยาเสพติด

0 264,811.19 240,987.55 70,000 257.14 % 250,000

โครงการแขงขันกีฬาประเพณีเทศบาล
ตําบลโคกกรวดต้านยาเสพติด

231,277.34 0 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด

0 49,654 0 0 0 % 0

โครงการจัดหาชุดเครื่องแบบให้แกเด็กนัก
เรียน

36,300 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับชุมชน 99,600 91,250 98,850 100,000 0 % 100,000

โครงการทัศนศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,610 0 0 0 0 % 0

โครงการประชุมผู้ปกครอง 16,726 16,872 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

138,674 122,400 0 200,000 -50 % 100,000

โครงการรับสมัครนักเรียนใหม 8,412 0 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ 0 30,738 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเรรียนรู้วัฒนธรรมไทย 7,890 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย 0 9,830 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 615,584 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา-สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

500,616 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500 500 0 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมค่าใช้สอย 1,199,767.34 1,331,959.19 362,085.55 500,000 550,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 93,150 47,253 24,349.8 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 121,990 94,998 2,520 20,000 0 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,333,749.96 1,436,426.1 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 11,199.69 0 898.8 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 1,640 1,950 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 12,000 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร 27,400 31,500 15,360 35,000 0 % 35,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,599,489.65 1,611,817.1 45,078.6 148,000 148,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 38,893.57 49,329.53 0 0 0 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 4,485.44 3,094.44 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 43,379.01 52,423.97 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 2,842,636 3,015,700.26 407,164.15 701,970 754,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกกรวด 376,391.12 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 376,391.12 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 376,391.12 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,560,000 3,736,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,560,000 3,736,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 3,560,000 3,736,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 6,898,865.84 7,989,620.26 651,232.14 1,910,170 2,089,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 957,042 1,017,180 4.52 % 1,063,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 248,825 261,360 0.6 % 262,920

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 47,395 47,340 1.39 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,253,262 1,325,880 1,374,120
รวมงบบุคลากร 0 0 1,253,262 1,325,880 1,374,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 107,390 4.29 % 112,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,200 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,200 147,390 152,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 64,110 50,000 0 % 50,000

โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด

0 0 60,958 90,000 0 % 90,000

โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการประชุมผู้ปกครอง 0 0 14,865 20,000 -50 % 10,000

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการรับสมัครนักเรียนใหม 0 0 576 10,000 0 % 10,000

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ 0 0 6,668 12,000 150 % 30,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0 0 0 41,280 -25 % 30,960

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาเครื่องแบบนักเรียน

0 0 0 28,800 -25 % 21,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาจัดการเรียนการสอน

0 0 164,900 163,200 -25 % 122,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาหนังสือเรียน

0 0 0 19,200 -25 % 14,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาอุปกรณการเรียน

0 0 0 19,200 -25 % 14,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา-โครงการอาหารกลางวัน

0 0 489,610 470,400 -25 % 352,800

โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถาน
ศึกษา-เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 801,687 984,080 826,560
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 22,087 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 73,474 80,000 0 % 80,000

คาอาหารเสริม (นม) 0 0 1,467,644.22 2,010,100 -3.72 % 1,935,362

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 25,000 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,563,205.22 2,197,100 2,122,362
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 59,053.72 100,000 0 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 5,633.55 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 64,687.27 110,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,449,779.49 3,438,570 3,210,922

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ชั้นวางของ 12 ชอง 0 0 0 0 100 % 24,000

พัดลมติดผนัง 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 54,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 54,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 3,864,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนตําบลโคกกรวด

0 0 0 3,812,000 -1.57 % 3,752,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 3,864,000 3,812,000 3,752,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 3,864,000 3,812,000 3,752,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 7,567,041.49 8,576,450 8,391,042
รวมแผนงานการศึกษา 6,898,865.84 7,989,620.26 8,218,273.63 10,486,620 10,480,882

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,034,898.39 1,072,200 1,125,720 2,824,260 1.41 % 2,864,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 80,700 85,200 85,200 103,200 0 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 18,000 93,900 43,258.06 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 2,000 10,433.33 4,806.45 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,202,798.39 1,328,933.33 1,326,184.51 3,114,660 3,154,500
รวมงบบุคลากร 1,202,798.39 1,328,933.33 1,326,184.51 3,114,660 3,154,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 108,250 130.95 % 250,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 108,250 250,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 13,750 28,300 1,050 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 3,250 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 20,860 9,504 22,850 50,000 0 % 50,000

โครงการการจัดการน้ําเสียครัวเรือน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการการดําเนินการโครงการเมืองนาอยู 
และการสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม

0 73,436.8 69,635.4 100,000 -50 % 50,000

โครงการดําเนินการโครงการเมืองนาอยู 
และการสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม

82,235.45 0 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลคารบอนต่ํา 0 9,400 20,624 50,000 -20 % 40,000

โครงการเทศบาลมูงสูโคราชเมืองคารบอน
ต่ํา

3,576 0 0 0 0 % 0

โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเทศบาล
ตําบลโคกกรวด

0 0 9,136 50,000 -20 % 40,000

โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเทศบาล
ตําบลโคกกรวด

5,658 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 126,079.45 120,640.8 126,545.4 300,000 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 12,371.5 14,268.1 15,203.1 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 2,170 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 14,541.5 14,268.1 15,203.1 25,000 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 351,084.3 228,717.37 229,488.46 360,000 -27.78 % 260,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 17,742.74 19,985.46 30,927.28 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 368,827.04 248,702.83 260,415.74 410,000 310,000
รวมงบดําเนินงาน 509,447.99 383,611.73 402,164.24 843,250 845,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน 12,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 0 0 0 0 100 % 14,700

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 16,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร 0 0 7,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 2,800 0 0 % 0

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart card reader)

0 0 0 0 100 % 700

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,000 0 26,700 0 15,400
รวมงบลงทุน 12,000 0 26,700 0 15,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,724,246.38 1,712,545.06 1,755,048.75 3,957,910 4,014,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

  โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และคุมกําเนิดในสัตวเลี้ยง

0 36,900 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคเอดสและสงเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส

0 0 17,100 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 96,992.1 150,000 -33.33 % 100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 64,880 0 20,644 400,000 -25 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของแกนนํา
สาธารณสุข

0 0 65,931 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพของแกนนํา
สาธารณสุขในชุมชน

15,698 0 0 300,000 -33.33 % 200,000

โครงการรณรงคและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และคุมกําเนิดในสัตวเลี้ยง

38,960 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

86,400 17,420 9,750 50,000 -40 % 30,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้า

0 0 49,293 60,000 0 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 800 1,845 930 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมค่าใช้สอย 206,738 56,165 260,640.1 970,000 695,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,907 37,391 25,774 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,855 1,382 948 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,454.5 6,173 1,133.6 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,098 24,190 3,068 30,000 0 % 30,000

วัสดุการเกษตร 8,456.4 24,123.34 11,347.35 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 892 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 47,680 48,490 63,950 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 123,450.9 142,641.34 106,220.95 245,000 245,000
รวมงบดําเนินงาน 330,188.9 198,806.34 366,861.05 1,215,000 940,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 360,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 0 100 % 360,000

อุดหนุนชุมชน 0 0 0 360,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 146,970 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 146,970 0 360,000 360,000 360,000
รวมงบเงินอุดหนุน 146,970 0 360,000 360,000 360,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 477,158.9 198,806.34 726,861.05 1,575,000 1,300,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,201,405.28 1,911,351.4 2,481,909.8 5,532,910 5,314,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 909,196.66 947,160 1,001,700 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 0 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 164,075 173,280 183,480 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 3,325 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 656,786.45 620,820 544,989.84 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 82,411.82 78,433.33 69,515.07 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,857,794.93 1,861,693.33 1,841,684.91 0 0
รวมงบบุคลากร 1,857,794.93 1,861,693.33 1,841,684.91 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,500 0 20,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,500 0 20,000 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,436 5,840 21,218 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 148,125 98,608.1 82,730 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 163,561 104,448.1 103,948 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 22,122 35,607 30,098 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 4,050 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,466 19,800 4,114.15 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 49,033.1 54,287.2 59,397.2 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 5,330 0 3,300 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 85,270 78,750 68,100 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 174,221.1 188,444.2 169,059.35 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 1,219.8 1,219.8 1,219.8 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,219.8 1,219.8 1,219.8 0 0
รวมงบดําเนินงาน 342,501.9 294,112.1 294,227.15 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

0 9,600 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,600 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 9,600 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,200,296.83 2,165,405.43 2,135,912.06 0 0
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งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,383 107,280 153,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,383 107,280 153,000 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 81,919.2 202,573 101,958.27 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 172,092.38 192,334 44,444.86 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 254,011.58 394,907 146,403.13 0 0
รวมงบดําเนินงาน 261,394.58 502,187 299,403.13 0 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน พร้อมติด
ตั้งเครื่องเลนบริเวณศูนยสงเสริมสุขภาพผู้
สูงอายุเทศบาลตําบลโคกกรวด หมูที่ 1 ต
.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

460,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างขยายพื้น คสล. บริเวณ
อาคารเอนกประสงค 
บ้านดอนแต้ว  หมูที่ 3 ต.โคกกรวด  อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

0 140,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างขยายลาน คสล.เอนก
ประสงคบริเวณ ศาลาประชาคมบ้านดอน
แต้ว หมูที่ 3 ต.โคกกรวด  อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

0 173,740 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. เชื่อมถนน
เทศบาล 1 กับถนน เทศบาล 17 หมูที่ 3 ต
.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา  จ
.นครราชสีมา

0 312,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนทางไปบุง
เดื่อ หมูที่ 2 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสี
มา จ.นครราชสีมา

0 320,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา บริเวณภาย
ในชุมชนสุขใจ(จากแยกถนนเทศบาล 24 
เชื่อมตอระบบระบายน้ําเดิม ซอย 1) ม.6 ต
.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

495,000 0 0 0 0 % 0

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

0 312,545 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก 
บริเวณถนน 21 ซอยภายในหมูบ้าน
โคกกรวด  หมูที่ 2 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ
.นครราชสีมา

492,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก
คอนกรีต จากถนนเทศบาล 23 เชื่อมตอ
ถนนรอบหมูบ้านหนองหว้า  หมูที่ 1 ต
.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

0 0 658,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก
คอนกรีต บริเวณซอยบ้านนางวรลักษ  ผิว
หอม  หมูที่ 3 ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ
.นครราชสีมา

0 0 237,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก
คอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 22 หมู 2 ต
.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

0 0 541,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,447,000 1,258,685 1,436,000 0 0
รวมงบลงทุน 1,447,000 1,258,685 1,436,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 0 250,000 -20 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 250,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 250,000 200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,708,394.58 1,760,872 1,735,403.13 250,000 200,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 796,116.13 638,640 672,768 701,040 6.8 % 748,680

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 10,520 2,787 4,647 9,000 69.33 % 15,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 861,730.65 1,050,232.28 823,693.55 1,188,000 9.09 % 1,296,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 95,747.84 116,692.57 91,521.49 132,000 9.09 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,764,114.62 1,808,351.85 1,592,630.04 2,030,040 2,203,920
รวมงบบุคลากร 1,764,114.62 1,808,351.85 1,592,630.04 2,030,040 2,203,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 157,900 8.93 % 172,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,400 75,120 87,480 120,000 0 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 80,400 75,120 87,480 277,900 292,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 662,443.2 738,046.07 834,168 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 1,010,000

คาจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ 0 0 0 104,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาใช้จายอื่น ๆ ในการกํา
จัดขยะมูฝอย

0 0 0 1,200,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม 0 0 29,102 40,000 0 % 40,000

โครงการพัฒนางานรักษาความสะอาดและ
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

0 0 37,975 70,000 0 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 101,045.11 96,953.86 181,942.38 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 763,488.31 834,999.93 1,083,187.38 1,564,000 1,270,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 82,445 75,395 113,475 120,000 0 % 120,000

วัสดุกอสร้าง 23,635.23 2,610 6,298.02 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,140.5 37,504 59,763.2 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 337,833 402,685.7 430,933.2 440,000 0 % 440,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 28,730 30,000 25,440 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 497,783.73 548,194.7 635,909.42 720,000 720,000
รวมงบดําเนินงาน 1,341,672.04 1,458,314.63 1,806,576.8 2,561,900 2,282,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 170,000 0 % 170,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 170,000 170,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 170,000 170,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,105,786.66 3,266,666.48 3,399,206.84 4,761,940 4,655,920
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,014,478.07 7,192,943.91 7,270,522.03 5,011,940 4,855,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 212,700 226,080 4.25 % 235,680

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 245,828.06 295,800 6.04 % 313,680

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 32,299.84 37,200 29.03 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 490,827.9 559,080 597,360
รวมงบบุคลากร 0 0 490,827.9 559,080 597,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 43,810 7.28 % 47,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 43,810 47,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 43,810 47,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart card reader)

0 0 0 0 100 % 1,400

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 1,400
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 1,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 490,827.9 602,890 645,760
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการดําเนินงานสวัสดิการชุมชนกองทุน
เงินออมวันละ 1 บาท

0 0 13,370 50,000 0 % 50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

0 0 0 50,000 -60 % 20,000

โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้พิการ

0 0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 0 0 18,288 50,000 -40 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน 0 0 72,980 250,000 180 % 700,000
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โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน 17,440 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมชวยเหลือเกษตรกร 0 23,630 0 50,000 -60 % 20,000

โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 319,560 27,962 40,000 -25 % 30,000

โครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน 19,719 41,628 31,415.5 560,000 -46.43 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 37,159 384,818 164,015.5 1,150,000 1,300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 80,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 37,159 384,818 164,015.5 1,230,000 1,350,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 37,159 384,818 164,015.5 1,230,000 1,350,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 37,159 384,818 654,843.4 1,832,890 1,995,760
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 116,680 218,000 0.92 % 220,000

โครงการงานประเพณีสงกรานต 0 199,434 281,417 370,000 -18.92 % 300,000

โครงการงานวันเด็กแหงชาติ 0 183,752 187,788 190,000 0 % 190,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 226,274 0 0 0 0 % 0

โครงการถวายเทียนพรรษา 9,650 0 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีเข้าพรรษา 0 20,880.8 49,755 70,000 -28.57 % 50,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 299,404 0 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีสงกรานต 337,834 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 873,162 404,066.8 635,640 848,000 760,000
รวมงบดําเนินงาน 873,162 404,066.8 635,640 848,000 760,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 873,162 404,066.8 635,640 848,000 760,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 873,162 404,066.8 635,640 848,000 760,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,840,920 4.84 % 1,930,080

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 78,000 0 % 78,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 194,220 5.75 % 205,380

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 821,040 1.89 % 836,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 104,640 0 % 104,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,038,820 3,154,620
รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,038,820 3,154,620

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 173,310 5.01 % 182,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 238,310 242,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 240,000 240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 80,000 12.5 % 90,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 130,000 0 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 350,000 360,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 833,310 847,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 12,000
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เก้าอี้ทํางาน (ระดับชํานาญงาน) 0 0 0 0 100 % 3,500

ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบแผนกั้น 4 ชั้น 0 0 0 0 100 % 15,000

ตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 0 0 100 % 10,000

เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 16,500

ครุภัณฑการเกษตร

ใบมีดดันดินชนิดติดหน้ารถฟารมแทรกเตอร 0 0 0 0 100 % 50,000

ผานบุกเบิก ชนิดรถฟารมแทรกเตอร 0 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต 0 0 0 0 100 % 500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000 687,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 50,000 687,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,922,130 4,688,620
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 429,270 -53.41 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 429,270 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 250,000 -4.23 % 239,416

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 300,000 0 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 550,000 539,416
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 979,270 739,416

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 0 0 0 0 100 % 1,398,600

โครงการกอสร้างถนน คสล.บริเวณถนน
เทศบาล 17 หมูที่ 3 ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ
.นครราชสีมา

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

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

0 0 0 1,980,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างทอระบายน้ําคสล. บริเวณ
ถนนเทศบาล 12

0 0 0 0 100 % 985,600

โครงการกอสร้างทอระบายน้ําคสล.บริเวณ
ถนนเทศบาล 11 เชื่อมตอถนนเทศบาล 12

0 0 0 0 100 % 1,731,600

โครงการติดตั้งหอกระจายขาวแบบไร้สาย  
บริเวณในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด  ต
.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

0 0 0 1,900,000 -100 % 0

วันที่พิมพ : 17/9/2562  11:13:39 หน้า : 45/48



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลทติก บริเวณ
ถนนซอยละลมหม้อ 1

0 0 0 0 100 % 281,700

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลทติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 10

0 0 0 0 100 % 750,500

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลทติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 24

0 0 0 0 100 % 488,700

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลทติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 3

0 0 0 0 100 % 390,300

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติก บริเวณ
ถนนซอยละลมหม้อ 4

0 0 0 0 100 % 567,800

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 20  (ทางหลวงท้องถิ่น (06) 
หมูที่ 4 ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ
.นครราชสีมา

0 0 0 1,300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลทติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 1 ต.โคกกรวด  อ
.เมือง  จ.นครราชสีมา

0 0 0 850,000 -100 % 0

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

0 0 0 622,000 -100 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 318,480 -17.17 % 263,792

วันที่พิมพ : 17/9/2562  11:13:39 หน้า : 46/48



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน  นิติบุคคล  หรือบุคคลภายนอก

0 0 0 7,500 0 % 7,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 8,287,980 6,866,092
รวมงบลงทุน 0 0 0 8,287,980 6,866,092

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 9,267,250 7,605,508
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 13,189,380 12,294,128

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 1,155,616.62 1,178,255.57 1,201,573.7 1,225,600 -35.48 % 790,720

คาชําระดอกเบี้ย 248,152.36 225,513.41 202,195.28 178,200 -13.89 % 153,440

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 197,679 228,976 222,356 295,000 2.71 % 303,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 12,000 0 % 12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 7,904,800 8,342,500 9,530,000 -0.08 % 9,522,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 1,731,200 1,748,000 2,010,000 10.33 % 2,217,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 23,500 18,000 12,000 30,000 -20 % 24,000

สํารองจาย 52,078.15 1,613.56 0 500,000 0 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายตามข้อผูกพัน 323,258.14 317,208.73 328,736.84 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 100,000 0 % 100,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 0 87,700 -1.33 % 86,530

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลโคกกรวด

0 0 0 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

0 0 0 450,000 -33.33 % 300,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

870,272 924,222 900,000 1,004,000 -4.25 % 961,300

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 512,620 306,441 108,360 108,360 0 % 108,360

รวมงบกลาง 3,383,176.27 12,836,230.27 13,065,721.82 15,660,860 15,209,550
รวมงบกลาง 3,383,176.27 12,836,230.27 13,065,721.82 15,660,860 15,209,550
รวมงบกลาง 3,383,176.27 12,836,230.27 13,065,721.82 15,660,860 15,209,550

รวมแผนงานงบกลาง 3,383,176.27 12,836,230.27 13,065,721.82 15,660,860 15,209,550
รวมทุกแผนงาน 35,671,729.72 45,927,652.19 47,664,942.28 76,000,000 75,165,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 75,165,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,852,560 บาท

งบบุคลากร รวม 7,039,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยก
รายละเอียด ดังนี้
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 360,000 บาท 
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 16,500 บาท/คน 
รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 396,000 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้  
(1) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  
ในอัตราเดือนละ 8,000 จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน 96,000 บาท  
(2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี 
ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 144,000 บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2557 
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  แยกรายละเอียดดังนี้
(1) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท      
(2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้   
(1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 126,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,000 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,620,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา รองประธานสภา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 16,500 บาท จํานวน12 เดือนเป็นเงิน 198,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ จํานวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 13,500 บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 162,000 บาท  
(3) ค่าตอบแทนของคณะสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,260,000 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,967,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,082,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาล                  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) รองปลัดเทศบาล           จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) หัวหน้าฝายอํานวยการ      จํานวน  1  ตําแหน่ง
(5) หัวหน้าฝายปกครอง      จํานวน  1  ตําแหน่ง
(6) นักทรัพยากรบุคคล      จํานวน  1  ตําแหน่ง
(7) เจ้าพนักงานธุรการ      จํานวน  1  ตําแหน่ง
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548  เรื่องแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงิน
เดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
และ ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท
(2) รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200บาท     
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 229,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร อํานวย
การ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท 
จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน  84,000  บาท
(2) รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 67,200บาท     
(3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท     
(4) หัวหน้าฝายอํานวยการ จํานวน 1 ตําแหน่งในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 18,000 บาท     
(5) หัวหน้าฝายปกครอง จํานวน 1 ตําแหน่งในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 18,000 บาท     
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 264,660 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตาม(แนบ
ท้ายประกาศก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง
และการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4
) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563)  
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ลูกจ้างประจํา  (เจ้าพนักงานทะเบียน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12
 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  2  ตําแหน่ง
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 256-2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  2  ตําแหน่ง
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 6,056,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 529,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 310,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ  คณะกรรมการวิสามัญ 
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ในการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 105  โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาที่ดํารงตําแหน่งรองประธาน
สภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 ฯลฯ หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย       ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 93,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 3,665,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่างๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์  หนังสือระเบียบงานของเทศบาล และค่า
ลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนประชุมกลุ่มภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของและอื่นๆ  
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการดําเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างตลาดโคกเพชร
บนที่ดินราชพัสดุ 
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กรณีที่เทศบาลก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวง
การคลัง ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคารบน
ที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ตั้งตลาดโคกเพชร 
- ค่าประกันภัยต่าง ๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
โดยแยกเป็น
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(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  150,000
  บาท  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้    เงินจ่าย
ขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2561 มียอดรายรับ
จริง 51,808,418.75 บาท  คํานวณได้ดัง
นี้ 51,808,418.75 x 1/100 = 518,084.19  บาท  ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวง
เงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กําหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงิน
ตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล สําหรับเป็นค่า
อาหาร  ค่าเครื่องดื่ม       ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็นต้อง
จ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง  เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

(2)  ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การ จํานวน  50,000  บาท  ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวม
อยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อ
จํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จ่าย  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
            -  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับรองและ
ค่าบริการอื่น ๆซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่าพวงมาลา  ช่อดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล และเงินรางวัล  แก่ผู้มาชมกิจการเพื่อ
ช่วยเหลืองานของเทศบาล  หรือผู้ทําคุณประโยชน์แก่เทศบาล ค่าพวง
มาลา พวงมาลัย  และช่อดอกไม้และกระเช้าดอกไม้
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยสําคัญดังนี้
    - เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
    - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสที่เดิน   ทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท
    - ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ครั้งละ
ไม่เกิน 1,000 บาท
    - ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวง
มาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนสําหรับผู้ประสบภัย
จากรถของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของเทศบาล
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ
. 2554
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวัน
สําคัญของชาติ ได้แก่ ค่าวัสดุ      ธงตราสัญลักษณ์ ภาพพระบรมยา
ลักษณ์  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ลําดับที่ 13
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นประชาชนอําเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ 14 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นประชาชนอําเภอเมือง
นครราชสีมา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่า
รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน์ รวมถึง    ค่าติดตั้ง ค่าเช่า
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่
จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็น
การประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น         ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้าง
เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 110 ลําดับที่ 8
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โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่  พวงมาลา และวัสดุที่ใช้ในโครงการ ค่าจ้างเหมา
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 110 ลําดับที่ 4

โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการแก้ไขปญหาสังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ ของกลุ่มนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาล
หรือปฏิบัติงานอื่นใด ตามความเหมาะสมและตามแนวทางนโยบายของ
รัฐบาล เป็นค่าจ้างแรงงาน  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือสั่ง ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.4
/ว497 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรื่อง การจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วง
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อแก้ปญหาสังคมและความยากจน
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ลําดับที่ 7

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมต่าง ๆ  ในการออกหน่วยเคลื่อนที่  เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน ค่าเครื่องเสียง  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ลําดับที่ 3
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โครงการปกปองสถาบันของชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าล่วง
เวลาผู้ปฏิบัติงาน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ลําดับที่ 5

โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าล่วง
เวลาผู้ปฏิบัติงาน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.3/ว1243 ลงวันที่ 8
 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการดําเนินงานพัฒนารณรงค์ใช้
หญ้าแฝกเนื่องจากพระราชดําริ
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงค์และปองกันปญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ อบรม บําบัด ผู้ติดยาเสพ
ติด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 (สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลําดับที่ 1
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โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ดําเนินการเลือกตั้ง ค่าอาหารทําการนอกเวลาแก่ผู้
ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์เลือกตั้ง ค่าจัดทําปาย ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุ ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งและอกสารเลือกตั้ง คู่มือ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 7
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ลําดับที่ 4

โครงการวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ  ได้แก่ การจัดพิธีทาง
ศาสนา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ข้าวสาร อาหารแห้ง  ค่าอาหารเครื่อง
ดื่ม ปจจัย  เครื่องไทยธรรม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 110 ลําดับที่ 7
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โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่  พวงมาลา และวัสดุที่ใช้ในโครงการค่าจ้างเหมา
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 110 ลําดับที่ 6

โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ  พานพุ่ม ไฟ
ประดับ พระบรมฉายาลักษณ์  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 111 ลําดับที่ 12

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ  พานพุ่ม ไฟ
ประดับ พระบรมฉายาลักษณ์  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 111 ลําดับที่ 10
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ  พานพุ่ม ไฟ
ประดับ พระบรมฉายาลักษณ์  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ลําดับที่ 14

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา วัน
แม่แห่งชาติ

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ พานพุ่ม ไฟประดับ พระบรมฉายา
ลักษณ์  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 109 ลําดับที่ 3

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัด
สถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 109 ลําดับที่ 1
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โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน เพื่อนํามาใช้ประกอบการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าจัด
เก็บ สํารวจและบันทึกข้อมูล  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 126 ลําดับที่ 6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ค่าดิน ค่าปุ๋ย ค่าอาหาร ค่า
เช่าที่พัก  ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่าเบี้ยเลี้ยง  และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
3) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.3/ว4723  ลงวันที่ 29
 มิถุนายน 2561 เรื่อง การดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง ของเทศบาล  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  และค่าใช้
จ่ายอื่นตามโครงการ 
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง ของเทศบาล เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร        ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเช่าที่พัก  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม ค่าจัด
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  115 ลําดับที่ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 1,190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทป
ใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟา สาย
ไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม  ผงซักฟอก สบู่ 
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ 
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น 
แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ไขขวง  ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจก
โค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       กรวยจา
จร ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน    ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ น้ํายา
ต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ กระดาษกรอง วัสดุทางการแพทย์  และอื่น ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบสโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้
อัด แผ่นปาย และค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ได้แก่ ค่ามิเตอร์น้ํา ค่ามิเตอร์ไฟฟา และวัสดุอื่นๆ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 671,900 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาที่ใช้ในสํานักงานเทศบาลตําบลโคกกรวด อาคาร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพ  เครื่องเสียงไร้สาย
ของเทศบาล อาคารอเนกประสงค์ ลานกีฬาอเนกประสงค์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสํานักงานเทศบาลตําบลโคกกรวด และสถานที่
ในกิจการเทศบาลอื่นๆ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาลตําบลโคกกรวด  สถานที่
ของเทศบาลหรือในความดูแลของเทศบาล และอื่น ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ในกิจการของ
เทศบาลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการ
บริการอื่น ๆ  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 726,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 726,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ (ชุดรับแขก) จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ (ชุดรับแขก) จํานวน  6  ตัวๆ ละ 3,000
 บาท  เป็นเงิน  18,000  บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 133 ลําดับที่ 9

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน  2  ตัวๆ ละ 3,000 บาท   เป็น
เงิน  6,000  บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 132 ลําดับที่ 6

เก้าอี้ทํางาน (ผู้บริหาร) จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน (ผู้บริหาร) จํานวน  2  ตัวๆ ละ 3,500
 บาท   เป็นเงิน  7,000  บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 132 ลําดับที่ 7

เก้าอี้ทํางานแบบพนักพิงสูง จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง จํานวน  4
  ตัวๆ ละ 8,000 บาท  เป็นเงิน  32,000  บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 133 ลําดับที่ 8
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จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมโสตน์ทัศนูปกรณ์ติดตั้งอาคารพิพิธภันฑ์ เทศบาลตําบล
โคกกรวด

จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตน์ทัศนูปกรณ์ ติดตั้งอาคารพิพิธ
ภันฑ์ เทศบาลตําบลโคกกรวดประกอบด้วย
(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU  จํานวน 4 เครื่อง
(2) ชุดเครื่องเสียง  6  ชุด ประกอบด้วย
 - ชุดเพาเวอร์มิกเซอร์
 - สายลําโพง ดรอบวายมีสายสลิงในตัว
 - ชุดไมรโครโฟน แบบไร้สายระบบดิจิตอล
 - ชุดลําโพงแบบแขวนลําโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง : 6"  
แบบ 2 way ตู้ลําโพงติดผนัง
(3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  1  เครื่อง
(4) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟาขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว  1  ชุด
(5) จัดซื้อเก้าอี้ประชุม เบาะหนังแบบมีพนัก (สีม่วง) จํานวน 100 ตัว
(6) จัดซื้อโต๊ะประชุม/โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 75X180X75 cm 
จํานวน 30 ตัว
(7) ชุดผ้าม่าน จํานวน 16 ชุด
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 135 ลําดับที่ 17

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 27,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน  5  หลังๆ ละ 5,500
 บาท   เป็นเงิน  27,500  บาท
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ธันวาคม 2561 ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 132  ลําดับที่ 3
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ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน  2  หลังๆ ละ 5,000
 บาท   เป็นเงิน  10,000  บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 132 ลําดับที่ 4

ตู้เหล็กบานเลื่อน (แบบบานกระจก) จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน (แบบบานกระจก) จํานวน  1
  หลังๆ ละ 5,000 บาท   เป็นเงิน  5,000  บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 132 ลําดับที่ 5

โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน  5  ตัวๆ ละ 5,000
 บาท  เป็นเงิน  25,000  บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 133 ลําดับที่ 10

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น จํานวน 14,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 14,700
 บาท เป็นเงิน 14,700 บาท
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ธันวาคม 2561 ดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
3) เป็นการจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟาด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 136 ลําดับที่ 22
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20
 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้า
ต่อนาที(ppm) 
หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 138 ลําดับที่ 29
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบ
ที่ 2  (27 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 27,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 137 ลําดับที่ 28

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:14:25 หน้า : 31/158



งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายเพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือการพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือการพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
พัฒนาระบบต่างๆหรือหน่วยงาน/สถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อ
ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(สํานักงานปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,466,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,611,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,611,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,431,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน    จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ    จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชํานาญงาน   จํานวน  1  ตําแหน่ง
(กองวิชาการและแผนงาน)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร อํานวย
การ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
(2) หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  18,000  บาท  
(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(กองวิชาการและแผนงาน)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 256-2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(กองวิชาการและแผนงาน)
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งบดําเนินงาน รวม 794,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 94,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)       
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2557
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองวิชาการและแผนงาน)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(กองวิชาการและแผนงาน)
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ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟา ค่า
ติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ
หรือปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลและจัดทําระบบอินเตอร์เน็ต และเป็น
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
เพื่อให้การสื่อสารของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ให้บริการประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ของภาครัฐ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองวิชาการและแผนงาน) 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ที่
มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เป็นค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ
ค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561
(กองวิชาการและแผนงาน)
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โครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าปายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10
  ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19
 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (กองวิชาการและแผนงาน)
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โครงการอบรมการจ้ดทําแผนชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมจัดทําแผนชุมชน โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าปาย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็น
ไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองวิชาการและแผนงาน)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ลําดับที่ 9
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ
. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าปายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองวิชาการและแผนงาน)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ลําดับที่ 11

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:14:25 หน้า : 40/158



โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าปายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองวิชาการและแผนงาน)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ลําดับที่ 10
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองวิชาการและแผนงาน) 
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทป
ใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
(กองวิชาการและแผนงาน) 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟา สาย
ไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม  ผงซักฟอก สบู่ 
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน 
(กองวิชาการและแผนงาน)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้
อัด แผ่นปาย และค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
(กองวิชาการและแผนงาน) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip)  Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮา
ร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็น
ต้น ฯลฯ   
(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ในกิจการของ
เทศบาลฯ  
(กองวิชาการและแผนงาน)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซค์ของ
เทศบาลตําบลโคกกรวดเป็นรายปี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  
(กองวิชาการและแผนงาน)

งบลงทุน รวม 60,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน  2  หลังๆ ละ 5,500
 บาท   เป็นเงิน  11,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานประมาณ มกราคม 2561 ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(กองวิชาการและแผนงาน)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 138 ลําดับที่ 31

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000
 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผล
สูง จํานวน  1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดี
กว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1
 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแปนพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1
 หน่วย
(กองวิชาการและแผนงาน)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 140 ลําดับที่ 40
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เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(กองวิชาการและแผนงาน)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 140 ลําดับที่ 42

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ700 บาท เป็น
เงิน 700 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
(กองวิชาการและแผนงาน)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 140 ลําดับที่ 39
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,655,040 บาท
งบบุคลากร รวม 3,665,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,665,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,524,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง   จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง   จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) หัวหน้าฝายพัฒนารายได้  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) นักวิชาการเงินและบัญชี          จํานวน 1 ตําแหน่ง
(5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 2 ตําแหน่ง
(6) เจ้าพนักงานพัสดุ           จํานวน 1 ตําแหน่ง
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร อํานวย
การ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12  เดือน  
เป็นเงิน  42,000  บาท   
(2) หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง  จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12  เดือน  
เป็นเงิน  18,000  บาท 
(3) หัวหน้าฝายพัฒนารายได้  จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12  เดือน  
เป็นเงิน  18,000  บาท  
(กองคลัง)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 507,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตาม(แนบ
ท้ายประกาศก.จ., ก.ท. และ      ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561
-2563)  
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)  ลูกจ้างประจํา  (พนักงานขับรถยนต์)    จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2)  ลูกจ้างประจํา  (พนักงานเก็บเงิน)         จํานวน  1  ตําแหน่ง
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 518,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 
จํานวน 1  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)   จํานวน 3  ตําแหน่ง
(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 256-2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  3  ตําแหน่ง
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 880,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 205,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)       
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2557
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองคลัง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟา ค่า
ติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองคลัง)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ที่
มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เป็นค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561
(กองคลัง)
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โครงการปรับข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทําฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บรายได้

จํานวน 115,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่า
จ้างเหมาแรงงาน สํารวจข้อมูลภาคสนาม จํานวน 2 คนๆละ 9,000
 บาท/เดือน จํานวน 6 เดือน ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ในการสํารวจ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2550
(กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 117 ลําดับที่ 14

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้าง
ดําเนินการ  หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อม
แซม

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
(กองคลัง) 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟา สาย
ไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ไขขวง  ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       กรวยจา
จร ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน    ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  จัดทําแผ่นพับ  แผ่น
ปลิว  หรือโปสเตอร์ เพื่อแนะนําถึงหน้าที่วิธีการชําระภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้อัด แผ่นปาย และค่า
กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
(กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:14:25 หน้า : 56/158



ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานหมายเลข 044-305433  และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    ค่าบํารุงรักษา
สาย  ฯลฯ 
(กองคลัง)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ในกิจการของ
เทศบาลฯ  
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน  4  หลังๆ ละ 5,500
 บาท   เป็นเงิน  22,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานประมาณ มกราคม 2561 ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 141ลําดับที่ 44
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ จํานวน 40,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซีแบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1 คันๆ ละ 40,800 บาท   เป็นเงิน 40,800 บาท โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงานประมาณ มกราคม 2561 ดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นตํา
 (1)  กรณีขนาดต่ํากว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
       หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
       เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว้
 (2) ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
 (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
(กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 141 ลําดับที่ 46
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1
 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มี
ช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetoot
(กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 142 ลําดับที่ 51

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * จํานวน 22,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000
 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผล
สูง จํานวน  1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดี
กว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1
 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแปนพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1
 หน่วย
(กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 49 ลําดับที่ 141
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เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 141 ลําดับที่ 48

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ700 บาท เป็น
เงิน 700 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
(กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 142 ลําดับที่ 50
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,280,080 บาท

งบบุคลากร รวม 2,197,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,197,080 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 295,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตาม(แนบ
ท้ายประกาศก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง
และการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4
) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563)  
(1)  ลูกจ้างประจํา  (พนักงานประจํารถน้ํา)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน
(1)  ลูกจ้างประจํา  (พนักงานประจํารถน้ํา)   จํานวน  1  ตําแหน่ง
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,655,280 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานดับเพลิง ) จํานวน 5 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)       จํานวน 9 ตําแหน่ง
 (สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:14:25 หน้า : 62/158



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 256-2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานดับเพลิง )  จํานวน 5 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)           จํานวน 9 ตําแหน่ง
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 873,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นจัดทําโครงการติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 119 ลําดับที่ 8
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ  เทศกาลขึ้นปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลอื่น ๆ เช่นค่าล่วงเวลา ผู้ปฏิบัติงาน ค่าปายประชา
สัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561   เรื่องการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561
2) หนังสืออําเภอเมืองนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0118/2261 ลงวันที่ 5
 เมษายน 2561  เรื่องการเตรียมความพร้อมการดําเนินการปองกันและ
อุบัติเหตุทางถนน
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ลําดับที่ 4

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่า
ล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัดกิจกรรม  และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรม อปพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่า
ล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพให้รอดจากการจมน้ํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่า
ล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ลําดับที่ 3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ไขขวง  ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจก
โค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       กรวยจา
จร ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน    ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:14:25 หน้า : 68/158



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่อง
หมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับเครื่องดับ
เพลิงเคมี เติมน้ํายาเคมี ดับเพลิง สายส่งน้ําดับเพลิง ท่อดูดน้ําดับเพลิง ข้อต่อ
ต่าง ๆ หัวฉีดดับเพลิง  และอื่น ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบลโคกกรวด
และอื่น ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 210,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 210,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมติดผนัง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,500
 บาท   เป็นเงิน  10,000  บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 143 ลําดับที่ 52
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์และปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ
ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลโคกกรวด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,089,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,335,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,335,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,155,840 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา        จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา     จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) นักวิชาการศึกษา                     จํานวน 1 ตําแหน่ง
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:14:25 หน้า : 70/158



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร อํานวย
การ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
 (1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
(2) หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  18,000  บาท 
(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 256-2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 754,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟา ค่า
ติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ที่
มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เป็นค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ
ค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561
(กองการศึกษา)
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โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้
จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่า
หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์     เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่า
จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน     ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการ
แข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่า
ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทาง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่าย  ในการออกอากาศ
ทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ลําดับที่ 2
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โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตําบลโคกกรวดต้านยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตําบล
โคกกรวด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้
ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่
จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึง    ค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบ
ให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่า
มหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เช่น         ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําปาย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:14:26 หน้า : 76/158



โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสําหรับชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสําหรับ
ชุมชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์
กีฬา สําหรับชุมชนในเขตเทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 (กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงค์ปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ปองกันและแก้ไขปญหา
ยาเสพติด ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน
ชุมชน ศึกษาดูงาน จัดเข้าค่าย โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้าง
เหมารถ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ให้หน่วย
งานราชการดําเนินมาตรการลดใช้พลังงาน
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ลําดับที่ 3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง     ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 148,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทป
ใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
(กองการศึกษา

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟา สาย
ไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม  ผงซักฟอก สบู่ 
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
(กองการศึกษา)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ 
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น 
แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบสโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ  
(กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้
อัด แผ่นปาย และค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
(กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ได้แก่ ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตี
ปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน      ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูก
เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่าย
กีฬา เช่นตาข่ายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ําหนัก เสา
ตาข่ายกีฬา เช่น เสาตาข่ายวอลเลย์บอล    ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
(กองการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  ได้แก่ หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการ
เรียนการสอนด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวย
ปล้ํา เบาะยูโด ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,391,042 บาท
งบบุคลากร รวม 1,374,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,374,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,063,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ครู  จํานวน 4 ตําแหน่ง
(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 262,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ((ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ) จํานวน 2 ตําแหน่ง
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 256-2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ((ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ) จํานวน 2 ตําแหน่ง
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:14:26 หน้า : 82/158



งบดําเนินงาน รวม 3,210,922 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 112,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ.2523และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 826,560 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561
(กองการศึกษา)
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โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล     โคกกรวด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
ใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่า
หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่
จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็น
การประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภท
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทํา
ปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ลําดับที่ 5
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โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของนักเรียน นักศึกษา เยาวชนในชุมชนในเขต
เทศบาลและหรือจัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 57 ลําดับที่ 2
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โครงการประชุมผู้ปกครอง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง โดยมีค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ลําดับที่ 6

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สําหรับผลิตสื่อการเรียนการ
สอน เช่น กระดาษ สติกเกอร์ สี ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ลําดับที่ 13
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โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ โดยมี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ  การตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์           ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 57 ลําดับที่ 3

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด โดยมี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 57 ลําดับที่ 1
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมไทย เพื่อการสืบทอดประเพณีทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ดีงาม โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 57 ลําดับที่ 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 30,960 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล 2 ศูนย์ จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
จํานวน 72  คน อัตราคนละ 430 บาท  เป็นเงิน 30,960  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ลําดับที่ 12
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 21,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา-ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล 2 ศูนย์ จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
จํานวน 72  คน อัตราคนละ 300 บาท  21,600  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ลําดับที่ 11

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 122,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา-ค่าจัดการเรียน     การสอน (รายหัว) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์ จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 จํานวน 72 คน อัตราคนละ 1,700 บาท  เป็นเงิน 122,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ลําดับที่ 8
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าหนังสือเรียน จํานวน 14,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา-ค่าหนังสือเรียน  ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล 2 ศูนย์ จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
จํานวน 72 คน อัตราคนละ 200 บาท  เป็นเงิน 14,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ลําดับที่ 9

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 14,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา-ค่าอุปกรณ์การเรียน  ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล 2 ศูนย์ จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จํานวน 72  คน อัตราคนละ 200 บาท  เป็นเงิน 14,400  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ลําดับที่ 10
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 352,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา-โครงการอาหารกลางวัน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการ
ประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      ของ
เทศบาล 2 ศูนย์ จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวน 72
 คน อัตราคนละ 20 บาท 
จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 352,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ลําดับที่ 7

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา-เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 4คนๆละ 10,000 บาท
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลําดับที่ 20
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ค่าวัสดุ รวม 2,122,362 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทป
ใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
(กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟา สาย
ไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม  ผงซักฟอก สบู่ 
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
(กองการศึกษา)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,935,362 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 ศูนย์ ก่อนประถมศึกษา จํานวน 72 คน จํานวน 260 วันๆ
ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 137,966.40 บาท และนักเรียนในสังกัดโรงเรียนตําบล
โคกกรวดในระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ข้อมูล ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2562 
จํานวน 938 คน จํานวน 260 วันๆละ 7.37 บาท เป็นเงิน 1,797,395.60 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 
(กองการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ 
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น 
แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบสโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ  
(กองการศึกษา)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้
อัด แผ่นปาย และค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
(กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ได้แก่ ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตี
ปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน      ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูก
เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่าย
กีฬา เช่นตาข่ายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ําหนัก เสา
ตาข่ายกีฬา เช่น เสาตาข่ายวอลเลย์บอล    ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
(กองการศึกษา)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  ได้แก่ หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการ
เรียนการสอนด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวย
ปล้ํา เบาะยูโด ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด (บ้านโคกเพชร) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด (โรงเรียนตําบลโคกกรวด)  และอื่นๆ 
(กองการศึกษา)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด (บ้านโคกเพชร) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด (โรงเรียนตําบลโคกกรวด)  และอื่นๆ
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 54,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางของ 12 ช่อง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 12ตัวๆละ 2,500 บาท  เป็น
เงิน  30,000  บาท
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 146 ลําดับที่ 64

พัดลมติดผนัง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 8 หลังๆละ 3,000 บาท เป็น
เงิน  24,000  บาท
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 146 ลําดับที่ 63
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,752,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,752,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนตําบลโคกกรวด จํานวน 3,752,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียน
ตําบลโคกกรวด จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวน 938
 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ลําดับที่ 14

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,014,900 บาท

งบบุคลากร รวม 3,154,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,154,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,864,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
 (1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข       จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) หัวหน้าฝายบริการสาธารณสุข        จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) นักวิชาการสุขาภิบาล         จํานวน 1 ตําแหน่ง
(5) เจ้าพนักงานสาธารณสุข                จํานวน 3 ตําแหน่ง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของสาย
งานบริหาร  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร อํานวย
การ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
 (1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท   
(2) หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  18,000  บาท
(3) หัวหน้าฝายบริการสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  18,000  บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 256-2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 845,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

(2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น     จํานวน  144,000  บาท
- เพื่อเป็นค่าปวยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ได้แก่  อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง   ที่ได้
รับคําสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น เดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน อปท.ละ 2
 คน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟา ค่า
ติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ที่
มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เป็นค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ
ค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการการจัดการน้ําเสียครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการจัดการน้ําเสียครัวเรือน โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสําหรับ   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 2) ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ให้หน่วย
งานราชการดําเนินมาตรการลดใช้พลังงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ลําดับที่ 4
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โครงการการดําเนินการโครงการเมืองน่าอยู่ และการสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเมืองน่าอยู่ และการสร้าง
จิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม    ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าปายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว6248 ลงวันที่ 3
 พฤศจิกายน 2560
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 122 ลําดับที่ 1

โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ํา โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 123 ลําดับที่ 2
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โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟาเทศบาลตําบลโคกกรวด จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟาเทศบาล
ตําบลโคกรวด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ     ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม          ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่า
ปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 2) ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ให้หน่วย
งานราชการดําเนินมาตรการลดใช้พลังงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 123 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันแก๊สโซฮอล์ 95 น้ํามันเบรค
 น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สําหรับใช้กับรถ
จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยุง รถดูดฝุน รถบรรทุกขยะ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ได้แก่ ค่าจัดซื้ออะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน ค่ามิเตอร์
น้ํา ค่ามิเตอร์ไฟฟา และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ
 ของตลาดสดเทศบาล โรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล ศูนย์สุขภาพเทศบาล โรงผลิต
ก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน สนามออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และอื่นๆ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล ศูนย์สุขภาพเทศบาล โรง
ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน สนามออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และอื่นๆ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 15,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,400 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 14,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่องๆละ 14,700
 บาท เป็นเงิน 14,700 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561
1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
3) เป็นการจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟา
ด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 151 ลําดับที่ 77
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) จํานวน 700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart card reader)  จํานวน  1  เครื่องๆ ละ 700
 บาท   เป็นเงิน  700  บาท
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
1) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart card reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
3) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
4) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card) ที่ใช้แรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts,3 Volts 
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 152 ลําดับที่ 81
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 940,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 695,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม จัดกิจกรรมรณรงค์เผย
แพร่ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และบริการประชาชนในการปองกันและควบ
คุมโรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์        ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม     ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปาย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.3/ว 4396 ลว 19 มิถุนายน 2561
 เรื่อง โครงการรณรงค์ปองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 70 ลําดับที่ 4
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม การอบรม และศึกษาดูงาน โดยมี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ  ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.06/ว 24 ลว 4
 มกราคม 2561 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 64 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพของแกนนําสาธารณสุขในชุมชน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของแกนนํา
สาธารณสุขในชุมชนประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม  ศึกษาดู
งาน และจัดนิทรรศการ โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว 744 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลําดับที่ 3
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โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้นําออกกําลัง
กาย  ค่าตอบแทนผู้นําการออกกําลังกาย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร               ค่ายาน
พาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลําดับที่ 1
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรมและบริการประชาชน ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่ายาคุม
กําเนิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร          ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร               ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
โครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561   เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลําดับที่ 2
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง     ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทป
ใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟา สาย
ไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันแก๊สโซฮอล์ 95 น้ํามันเบรค
 น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สําหรับใช้กับรถ
จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยุง รถดูดฝุน รถบรรทุกขยะ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ น้ํายาพ่น
หมอกควัน (สําหรับกําจัดยุงลาย) ทรายอะเบท วัคซีน วัสดุทางการแพทย์ เคมี
ภัณฑ์ ฯลฯ   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบสโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้
อัด แผ่นปาย และค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 360,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 18ชุมชนๆละ 20,000 บาท 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ลําดับที่ 8
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 200,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,655,920 บาท
งบบุคลากร รวม 2,203,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,203,920 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 748,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตาม(แนบ
ท้ายประกาศก.จ., ก.ท. และ      ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561
-2563)  
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)  ลูกจ้างประจํา  (พนักงานขับรถขยะ)   จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2)  ลูกจ้างประจํา  (พนักงานประจํารถขยะ)   จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3)  ลูกจ้างประจํา  (พนักงานประจํารถขยะ)   จํานวน  1  ตําแหน่ง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 15,240 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ตาม (แนบท้ายประกาศก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่ 4) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 
(1)  ลูกจ้างประจํา  จํานวน  3  ตําแหน่ง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:14:26 หน้า : 116/158



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,296,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานประจํารถขยะ)    จํานวน  6  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)         จํานวน  5  ตําแหน่ง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 256-2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานประจํารถขยะ)    จํานวน  6  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)         จํานวน  5  ตําแหน่ง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  )  

งบดําเนินงาน รวม 2,282,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 292,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 172,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 1,270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,010,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานของบุคคลภายนอกจ้างฝงกลบ
ขยะ และจ้างเหมาบริการต่างๆ และอื่นๆ    ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
กําจัดขยะมูลฝอย                                                 ตั้งไว้ 960,000
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าปาย
โครงการ ค่าถังขยะ ค่ากากน้ําตาล  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 125 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนางานรักษาความสะอาดและระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนางานรักษาความสะอาด
และระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม    ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าปายโครงการ ค่าถังขยะ ค่ากาก
น้ําตาล  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําจัดมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 125 ลําดับที่ 2
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม  ผงซักฟอก สบู่ แปรง
น้ํายาดับกลิ่น  ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
โต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น 
แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ไขขวง  ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจก
โค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       กรวยจา
จร ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรูปป สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อถังน้ํามัน ฯลฯ   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 440,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันแก๊สโซฮอล์ 95 น้ํามันเบรค
 น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สําหรับใช้กับรถ
จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยุง รถดูดฝุน รถบรรทุกขยะ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่อง
หมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบลงทุน รวม 170,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์และปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ
ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลโคกกรวด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 645,760 บาท

งบบุคลากร รวม 597,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 597,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 235,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชน   จํานวน  1  ตําแหน่ง
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 313,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)  จํานวน  2
  ตําแหน่ง
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 256-2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)  จํานวน  2
  ตําแหน่ง
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 47,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 47,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 1,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) จํานวน 1,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart card reader)  จํานวน  2  เครื่องๆ ละ 700
 บาท   เป็นเงิน  1,400  บาท
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
1) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart card reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
3) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
4) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card) ที่ใช้แรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts,3 Volts 
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 155 ลําดับที่ 90

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การอบรมสัมมนา  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร
ว่างสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นตาม
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลําดับที่ 9
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โครงการดําเนินงานสวัสดิการชุมชนกองทุนเงินออมวันละ 1 บาท จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสวัสดิการชุมชนกองทุนเงินออมวัน
ละ 1 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับการออกประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลําดับที่ 7

โครงการปองกันและแก้ไขปญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในปองกัน ส่งเสริม  และแก้ไขปญหาความรุนแรงต่อ
เด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรมสัมมนา  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลําดับที่ 6

โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาบริการและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ  ตามโครงการสําหรับพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส และผู้
พิการ ในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ลําดับที่ 3
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม     ค่าพาหนะ  ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับ
การอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ลําดับที่ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน  เช่น ค่า
อาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างสําหรับผู้เช้าร่วมโครงการ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าจ้างเหมารถยนต์ทัศนศึกษาดูงาน  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับเจ้า
หน้าที่  ค่าใช้จ่ายเปิด – ปิด การฝึกอบรม  ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นตาม
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ลําดับที่ 2

โครงการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกร ภายในเขตเทศบาลในการ
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช  พันธุ์ไม้  ปุ๋ย  การอบรมและศึกษาดูงาน  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นตาม
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ลําดับที่ 1
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โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลําดับที่ 5

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การประกอบอาชีพของ
กลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพและประชาชนในเขตเทศบาล  การอบรมและศึกษาดู
งาน ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ายานพาหนะ  และค่า
ใช้จ่ายอื่นตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น 
แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 760,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการงานประเพณีลอยกระทง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดงานรวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์   และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบ
ให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา            จัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้
จ่าย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 3
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โครงการงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการงานประเพณีสงกรานต์ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วม
งานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่า
เช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัด
งาน      รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์   และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบ
ให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา            จัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้
จ่าย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 4
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โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 190,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่า
เช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัด
งาน      รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์   และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบ
ให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา            จัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้
จ่าย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 113 ลําดับที่ 2
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โครงการประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประเพณีเข้าพรรษา โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่า
เช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัด
งาน      รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์   และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบ
ให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา            จัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้
จ่าย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 114 ลําดับที่ 5
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,688,620 บาท

งบบุคลากร รวม 3,154,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,154,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,930,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง                        จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง      จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) หัวหน้าฝายการโยธา                       จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) นายช่างโยธา                                 จํานวน 2 ตําแหน่ง
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร อํานวย
การ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
 (1) ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12  เดือน  
เป็นเงิน  42,000  บาท   
(2) หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง  จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน  
เป็นเงิน  18,000  บาท 
(3) หัวหน้าฝายการโยธา  จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12  เดือน  
เป็นเงิน  18,000  บาท  
(กองช่าง)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 205,380 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตาม(แนบ
ท้ายประกาศก.จ., ก.ท. และ      ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561
-2563)  
 (1)  ลูกจ้างประจํา  (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 836,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ช่างก่อสร้าง) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  5  ตําแหน่ง
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 104,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 256-2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ช่างก่อสร้าง) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  5  ตําแหน่ง
 (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 847,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 242,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 182,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)       
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2557
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองช่าง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561
(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองช่าง) 
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ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทป
ใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
(กองช่าง) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม  ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ไขขวง  ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       กรวยจา
จร ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน    ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
(กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:14:26 หน้า : 141/158



วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบสโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ  
(กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้
อัด แผ่นปาย และค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
(กองช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่อง
หมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
(กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
(กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่า
เครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
 (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 687,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 687,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน  4  ตัวๆ ละ 3,000 บาท   เป็น
เงิน  12,000  บาท
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159 ลําดับที่ 105
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เก้าอี้ทํางาน (ระดับชํานาญงาน) จํานวน 3,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน (ระดับชํานาญงาน) จํานวน 1
ตัวๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน  3,500  บาท
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159 ลําดับที่ 106

ตู้เก็บแฟมเอกสารแบบแผ่นกั้น 4 ชั้น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟมเอกสารแบบแผ่นกั้น 4 ชั้น   จํานวน  3
  หลังๆ ละ 5,000 บาท   เป็นเงิน  15,000  บาท
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 158 ลําดับที่ 103

ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก   จํานวน  2  หลังๆ ละ 5,000
 บาท   เป็นเงิน  10,000  บาท
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159 ลําดับที่ 104

เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 16,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน  3  หลังๆ ละ 5,500
 บาท   เป็นเงิน  16,500  บาท
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานประมาณ มกราคม 2561 ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 158 ลําดับที่ 102

ครุภัณฑ์การเกษตร

ใบมีดดันดินชนิดติดหน้ารถฟาร์มแทรกเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อใบมีดดันดินชนิดติดหน้ารถฟาร์มแทรกเตอร์  จํานวน 1
อันๆ ละ 50,000 บาท 
เป็นเงิน  50,000  บาท
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 156 ลําดับที่ 92
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ผานบุกเบิก ชนิดรถฟาร์มแทรกเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผานบุกเบิก ชนิดรถฟาร์มแทรกเตอร์   จํานวน 1
อันๆ ละ 30,000 บาท 
เป็นเงิน  30,000  บาท
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 156 ลําดับที่ 93

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 50 กิโลวัตต์ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 50 กิโลวัตต์ จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 500,000 บาท 
เป็นเงิน  500,000 บาท
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 157. ลําดับที่ 98

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์และปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ
ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลโคกกรวด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 7,605,508 บาท
งบดําเนินงาน รวม 739,416 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมนียมการรังวัดแนวเขตที่ดินในเขต
เทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าติดตั้งไฟฟา (ค่าปกเสาพาดสาย+ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟา รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟาซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟา ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟาเพิ่ม
เติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ์) ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์  ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 539,416 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 239,416 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟา สาย
ไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น 
แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 6,866,092 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,866,092 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจร จํานวน 1,398,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บริเวณสี่แยกถนนเทศบาล 23 ตัด
กับถนนเทศบาล 5 
บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 1  ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แบบ LED 4 ดวงโคม ชนิดเสา
สูง พร้อมระบบ
ควบคุมไฟสัญญาณจราจร และติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง จํานวน 4 ชุด 
และติดตั้งปายจราจร พร้อมตีเส้นจราจร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ลําดับที่ 56

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําคสล. บริเวณถนนเทศบาล 12 จํานวน 985,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําคสล. ขนาด ? 0.60 เมตร บ่อพักน้ํา
จํานวน 23 บ่อ 
ความยาวรวม 230 เมตร พร้อมเทกลับผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00
 เมตร
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร ยาว 207 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
207 ตารางเมตร บริเวณถนนเทศบาล 12  หมูที่ 1  ตําบลโคกกรวด  
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ลําดับที่ 57
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โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําคสล.บริเวณถนนเทศบาล 11 เชื่อมต่อถนน
เทศบาล 12

จํานวน 1,731,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําคสล. ขนาด ? 0.60 เมตร บ่อพักน้ํา
จํานวน 21 บ่อ 
ความยาวรวม 210 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 8 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 210 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,645 
ตารางเมตร บริเวณถนนเทศบาล 11 เชื่อมต่อถนนเทศบาล 12  หมู่ที่ 1  
ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา- เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 102 ลําดับที่ 62

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟลท์ติก บริเวณถนนซอยละลมหม้อ 1 จํานวน 281,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอลฟลท์ติก หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร    
ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย  3 - 5  เมตร ความยาวรวม  81  เมตร  พื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 340 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3 - 4  เมตร  ความยาวรวม  108  เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า346  ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยละลมหม้อ 1  บ้านละลมหม้อ หมู่ที่ 4 ตําบลโคกกรวด อําเภอ
เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ลําดับที่ 58
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โครงการปรับปรุงถนนแอลฟลท์ติก บริเวณถนนเทศบาล 10 จํานวน 750,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าการปรับปรุงถนนแอลฟลท์ติก   หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร    
ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย  6  เมตร  ความยาวรวม  230  เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า1380   ตารางเมตร  พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักน้ํา บริเวณถนนถนน
เทศบาล 10  หมู่ที่ 3 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 101 ลําดับที่ 60

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟลท์ติก บริเวณถนนเทศบาล 24 จํานวน 488,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น โครงการปรับปรุงถนนแอลฟลท์ติก   หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร    
ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย  8  เมตร  ความยาวรวม  26  เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย  6  เมตร  ยาว  184 เมตร  
หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  1294   ตารางเมตร
บริเวณถนนถนนเทศบาล 24  หมู่ที่  6  ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง
นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 101 ลําดับที่ 61

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟลท์ติก บริเวณถนนเทศบาล 3 จํานวน 390,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการปรับปรุงถนนแอลฟลท์ติก หนาเฉลี่ย  0.05
 เมตร กว้างเฉลี่ย  3.60 เมตร  
ความยาวรวม  293  เมตร   พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1054 ตารางเมตร  
บริเวณถนนเทศบาล 3  หมู่ที่ 1 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ลําดับที่ 57
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โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลท์ติก บริเวณถนนซอยละลมหม้อ 4 จํานวน 567,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอลฟลท์ติก  หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  
ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย  4 – 4.3  เมตร  ความยาวรวม  216  เมตร  
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  732   ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย  3.4 – 4.2 เมตร ความยาวรวม  205  เมตร  
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  797   ตารางเมตร 
บริเวณถนนซอยละลมหม้อ 4  ถึง บ้านนายแมน  บ้านละลมหม้อ หมู่ที่ 4  
ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ลําดับที่ 59

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 263,792 บาท

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว260 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค
(กองช่าง)
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคล  หรือบุคคลภายนอก จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง ใช้กรณี แก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบกับอาคารเท่านั้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,209,550 บาท

งบกลาง รวม 15,209,550 บาท
งบกลาง รวม 15,209,550 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 790,720 บาท

 -  เพื่อจ่ายชําระเงินต้นเงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างตลาดสดโคกเพชร ตาม
สัญญาเลขที่ 1412/101/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และในปีงบ
ประมาณ 2562 เป็นการชําระหนี้งวดที่ 5 เป็นเงิน 944,151.08 บาท แยก
เป็น เงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 790,711.67 บาท ดอกเบี้ย 153,439.41
 บาท และเงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จํานวน    -    บาท จึงตั้งงบประมาณ
ไว้ 944,160 บาท
(กองคลัง)
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 153,440 บาท

-  เพื่อจ่ายชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างตลาดสดโคกเพชร ตาม
สัญญาเลขที่ 1412/101/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และในปีงบ
ประมาณ 2562 เป็นการชําระหนี้งวดที่ 5 เป็นเงิน 944,151.08 บาท แยก
เป็น เงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 790,711.67 บาท ดอกเบี้ย 153,439.41
 บาท และเงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จํานวน    -    บาท จึงตั้งงบประมาณ
ไว้ 944,160 บาท
(กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 303,000 บาท

-  เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง
พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันให้กับ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งงบประมาณค่าจ้างพนักงาน
จ้างและค่าครองชีพ จํานวน 5,871,300 บาท จึงตั้งเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมไว้ 295,000บาท
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 
เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างที่ประสพอันตราย  เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํา
งานให้แก่นายจ้าง   โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้ง
ปี (มกราคม – ธันวาคม
-  เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/ว 2506 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561
(สํานักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,522,600 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวน
ผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อน
หลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพของเทศบาลตําบลโคกกรวดจากประกาศบัญชีรายชื่อ 
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
 (สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,217,600 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวน
คนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
เทศบาลตําบลโคกกรวดจากประกาศบัญชีรายชื่อ 
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(สํานักปลัด
เทศบาล)
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ให้แก่ผู้ปวยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทํา
การวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ปวยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน จํานวน 5 รายๆละ 500
 บาทต่อเดือน
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(สํานักปลัดเทศบาล)

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท

-  เพื่อจ่ายสําหรับกรณีฉุกเฉินเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีและให้นําเงิน
สํารองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การปองกันและแก้ไข
ปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา
และหมอกควัน และโรคติดต่อ
-  เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร เช่น ค่าทาสี ค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์
สัญญาณจราจร ฯลฯ      ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  โดยพิจารณาจากเงิน
ค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบกก่อนทั้งจํานวนหากไม่พอสามารถตั้งเพิ่ม
จากรายได้ปกติของเทศบาลได้ (ตามความจําเป็นโดยไม่จํากัดวงเงิน) โดยใช้
จ่ายเฉพาะกิจการที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 86,530 บาท

สําหรับจ่ายให้แก่สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1/ 6 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว(ไม่รวมเงินกู้) จ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 500,000 บาท (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555)
 รายรับจริงปีที่ล่วงมา (ปี 2561)   จํานวน  83,057,604.75 บาท
 หัก   1. เงินกู้ (ก.ส.ท.)    จํานวน        -    บาท
  2. เงินจ่ายขาดเงินสะสม   จํานวน        -    บาท
  3. เงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน  26,260,786.00 บาท
  4. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ จํานวน   4,988,400.00  บาท
  5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   จํานวน        -    บาท
 รวมหักทั้งสิ้น      31,249,186.00 บาท
 คงเหลือยอดเงินที่นํามาคํานวณ    51,808,418.75 บาท
 คํานวณได้ดังนี้            86,520.75 บาท
 ดังนั้นจึงตั้งไว้            86,530.00 บาท
(กองคลัง)
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โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบแก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบล
โคกกรวด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว5202 ลงวันที่ 20
 สิงหาคม 2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว560
 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ  50 ของงบประมาณที่ได้รับจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติตามนัยหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110  ลงวันที่  3
  เมษายน  2550 เรื่องการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ
เทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  ตามระเบียบที่กําหนด
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 961,300 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็จ บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  ให้แก่เทศบาลตั้งจ่ายใน
อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
(กองคลัง)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 108,360 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา รายนางสมศรี  
ฤทธิ์สูงเนิน เดือนละ  9,030  บาท
(กองคลัง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 153,440

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 108,360

เงินชวยพิเศษ 30,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

100,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

86,530

โครงการสนับสนุนกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลโคกกรวด

100,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น

300,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 24,000

คาชําระหนี้เงินตน 790,720

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

303,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,522,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 153,440

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 108,360

เงินชวยพิเศษ 30,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

100,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

86,530

โครงการสนับสนุนกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลโคกกรวด

100,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น

300,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 24,000

คาชําระหนี้เงินตน 790,720

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

303,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,522,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

961,300

สํารองจาย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,217,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 836,520 313,680 1,296,000 108,000 370,920 1,655,280

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจาง
ประจํา

15,240 16,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 60,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

104,640 48,000 144,000 12,000 60,000 230,000

เงินเดือนพนักงาน 1,930,080 235,680 2,864,100 2,219,040

คาจางลูกจางประจํา 205,380 748,680 295,800

เงินประจําตําแหนง 78,000 103,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

961,300

สํารองจาย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,217,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

240,000 240,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,620,000 1,620,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

216,000 216,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000 756,000

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

240,000 240,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 842,640 5,423,040

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจาง
ประจํา

31,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 151,200 278,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

72,000 670,640

เงินเดือนพนักงาน 7,038,780 14,287,680

คาจางลูกจางประจํา 772,260 2,022,120

เงินประจําตําแหนง 367,200 548,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 40,000

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

182,000 47,000 172,000 250,000 148,000 138,000

คาเชาบาน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 120,000 20,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 200,000 1,010,000 30,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ  ของรางวัล 
 คาพวงมาลา  ชอ
ดอกไม

คาชดใชความเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทน

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 50,000 100,000 50,000

โครงการการจัดการน้ํา
เสียครัวเรือน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 138,600 208,600

คาเบี้ยประชุม 10,000 10,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

609,000 1,546,000

คาเชาบาน 96,000 96,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

105,000 305,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 570,000 1,820,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

230,000 260,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ  ของรางวัล 
 คาพวงมาลา  ชอ
ดอกไม

5,000 5,000

คาชดใชความเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทน

30,000 30,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

350,000 590,000

โครงการการจัดการน้ํา
เสียครัวเรือน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการดําเนินการ
โครงการเมืองนาอยู 
และการสรางจิตสํานึก
ดานสิ่งแวดลอม

50,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบล
โคกกรวด

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลตําบลโคกกรวด
ตานยาเสพติด

250,000

โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด

90,000

โครงการงานประเพณี
วันลอยกระทง

220,000

โครงการงานประเพณี
สงกรานต์

300,000

โครงการงานพระราชพิธี 
 รัฐพิธีและวันสําคัญของ
ชาติ

โครงการงานวันเด็กแหง
ชาติ

190,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีสวนรวม

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการดําเนินการ
โครงการเมืองนาอยู 
และการสรางจิตสํานึก
ดานสิ่งแวดลอม

50,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบล
โคกกรวด

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลตําบลโคกกรวด
ตานยาเสพติด

250,000

โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด

90,000

โครงการงานประเพณี
วันลอยกระทง

220,000

โครงการงานประเพณี
สงกรานต์

300,000

โครงการงานพระราชพิธี 
 รัฐพิธีและวันสําคัญของ
ชาติ

50,000 50,000

โครงการงานวันเด็กแหง
ชาติ

190,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีสวนรวม

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาทองถิ่นประชาชน
อําเภอเมืองนครราชสีมา 
ครั้งที่ 14

โครงการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย

20,000

โครงการจัดงานวันปิยม
หาราช

โครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาสําหรับชุมชน

100,000

โครงการจางนักเรียน
ปฏิบัติงานนอกเวลา
เรียน

โครงการจิตอาสาพัฒนา
ทองถิ่น

100,000

โครงการดําเนินงาน
สวัสดิการชุมชนกองทุน
เงินออมวันละ 1 บาท

50,000

โครงการติดตั้งและ
เปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง

100,000

โครงการเทศบาล
คาร์บอนต่ํา

40,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่พบประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาทองถิ่นประชาชน
อําเภอเมืองนครราชสีมา 
ครั้งที่ 14

10,000 10,000

โครงการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย

20,000

โครงการจัดงานวันปิยม
หาราช

50,000 50,000

โครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาสําหรับชุมชน

100,000

โครงการจางนักเรียน
ปฏิบัติงานนอกเวลา
เรียน

30,000 30,000

โครงการจิตอาสาพัฒนา
ทองถิ่น

100,000

โครงการดําเนินงาน
สวัสดิการชุมชนกองทุน
เงินออมวันละ 1 บาท

50,000

โครงการติดตั้งและ
เปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง

100,000

โครงการเทศบาล
คาร์บอนต่ํา

40,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่พบประชาชน

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ

โครงการประชาคมเมือง
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

โครงการประชุมผู
ปกครอง

10,000

โครงการประเพณีเขา
พรรษา

50,000

โครงการปรับขอมูล
แผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สิน และการจัดทํา
ฐานขอมูลในการจัดเก็บ
รายได

โครงการปลูกหญาแฝก

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

100,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

50,000

โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ

100,000 100,000

โครงการประชาคมเมือง
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

50,000 50,000

โครงการประชุมผู
ปกครอง

10,000

โครงการประเพณีเขา
พรรษา

50,000

โครงการปรับขอมูล
แผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สิน และการจัดทํา
ฐานขอมูลในการจัดเก็บ
รายได

115,000 115,000

โครงการปลูกหญาแฝก 20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

100,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

50,000

โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกซอมดับ
เพลิง

50,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ

300,000

โครงการพัฒนางาน
รักษาความสะอาดและ
ระบบเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอย

70,000

โครงการพัฒนาชีวิตผูสูง
อายุ ผูดอยโอกาส และ
ผูพิการ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของแกนนํา
สาธารณสุขในชุมชน

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผูนําชุมชน

700,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพใหรอดจากการ
จมน้ํา

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพ
ติด

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกซอมดับ
เพลิง

50,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ

300,000

โครงการพัฒนางาน
รักษาความสะอาดและ
ระบบเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอย

70,000

โครงการพัฒนาชีวิตผูสูง
อายุ ผูดอยโอกาส และ
ผูพิการ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของแกนนํา
สาธารณสุขในชุมชน

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผูนําชุมชน

700,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพใหรอดจากการ
จมน้ํา

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพ
ติด

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันปัญหายาเสพติด

โครงการรับสมัครนัก
เรียนใหม

10,000

โครงการลดการใช
พลังงานไฟฟ้าเทศบาล
ตําบลโคกกรวด

40,000

โครงการเลือกตั้งผู
บริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น

โครงการวันขึ้นปีใหม

โครงการวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช

โครงการวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันปัญหายาเสพติด

50,000 50,000

โครงการรับสมัครนัก
เรียนใหม

10,000

โครงการลดการใช
พลังงานไฟฟ้าเทศบาล
ตําบลโคกกรวด

40,000

โครงการเลือกตั้งผู
บริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น

500,000 500,000

โครงการวันขึ้นปีใหม 40,000 40,000

โครงการวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช

100,000 100,000

โครงการวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

20,000 20,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินี

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหา วันแมแหง
ชาติ

โครงการวันทองถิ่นไทย

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่

30,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูวัฒนธรรมไทย

10,000

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

30,000

โครงการสงเสริมชวย
เหลือเกษตรกร

20,000

โครงการสงเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ในชุมชน

300,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

30,960

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:15:44 หนา : 17/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินี

100,000 100,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหา วันแมแหง
ชาติ

200,000 200,000

โครงการวันทองถิ่นไทย 50,000 50,000

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่

30,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูวัฒนธรรมไทย

10,000

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

30,000

โครงการสงเสริมชวย
เหลือเกษตรกร

20,000

โครงการสงเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ในชุมชน

300,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

30,960

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:15:44 หนา : 18/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาเครื่องแบบนัก
เรียน

21,600

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาจัดการเรียน
การสอน

122,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาหนังสือเรียน

14,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาอุปกรณ์การ
เรียน

14,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-โครงการอาหาร
กลางวัน

352,800

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-เงินอุดหนุน
สําหรับพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาเครื่องแบบนัก
เรียน

21,600

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาจัดการเรียน
การสอน

122,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาหนังสือเรียน

14,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาอุปกรณ์การ
เรียน

14,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-โครงการอาหาร
กลางวัน

352,800

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-เงินอุดหนุน
สําหรับพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบา

60,000

โครงการสํารวจและจัด
เก็บขอมูลพื้นฐานการ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

โครงการอบรมการจด
ทําแผนชุมชน

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

โครงการอบรมใหความ
รูเกี่ยวกับ พรบ. ขอมูล
ขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540

โครงการอบรมใหความ
รูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้อง
ตน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 150,000 5,000 10,000 100,000

ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 30,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบา

60,000

โครงการสํารวจและจัด
เก็บขอมูลพื้นฐานการ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

400,000 400,000

โครงการอบรมการจด
ทําแผนชุมชน

50,000 50,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

150,000 150,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

500,000 500,000

โครงการอบรมใหความ
รูเกี่ยวกับ พรบ. ขอมูล
ขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540

50,000 50,000

โครงการอบรมใหความ
รูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้อง
ตน

50,000 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000 595,000

ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแตงกาย 85,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 80,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 70,000 45,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 239,416 10,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 90,000 440,000 70,000 90,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 120,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,935,362

วัสดุการเกษตร 20,000 30,000 10,000

วัสดุกอสราง 300,000 50,000 50,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 5,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 50,000 80,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุการศึกษา 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000 10,000

คาไฟฟ้า 260,000 100,000

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 270,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 400,000 645,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 75,000 329,416

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 230,000 920,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000

วัสดุงานบานงานครัว 280,000 505,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 40,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,935,362

วัสดุการเกษตร 50,000 110,000

วัสดุกอสราง 20,000 440,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 45,000 70,000

วัสดุสํานักงาน 540,000 720,000

วัสดุอื่น 20,000 25,000

วัสดุการศึกษา 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

25,400 25,400

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 26,000 86,000

คาไฟฟ้า 600,000 960,000

คาบริการไปรษณีย์ 35,500 35,500

คาบริการโทรศัพท์ 25,000 35,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เกาอี้ (ชุดรับแขก)

เกาอี้ทํางาน 12,000

เกาอี้ทํางาน (ผูบริหาร)

เกาอี้ทํางาน (ระดับ
ชํานาญงาน)

3,500

เกาอี้ทํางานแบบพนัก
พิงสูง

จัดซื้อครุภัณฑ์หองประ
ชุมโสตน์ทัศนูปกรณ์ติด
ตั้งอาคารพิพิธภันฑ์ 
เทศบาลตําบลโคกกรวด

ชั้นวางของ 12 ชอง 24,000

ตูเก็บแฟ้มเอกสารแบบ
แผนกั้น 4 ชั้น

15,000

ตูบานเลื่อนกระจก 10,000

ตูเหล็ก 2 บาน

ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก

ตูเหล็กบานเลื่อน (แบบ
บานกระจก)

โตะทํางานเหล็ก

พัดลมติดผนัง 30,000 10,000

เหล็กแบบ 2 บาน 16,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เกาอี้ (ชุดรับแขก) 18,000 18,000

เกาอี้ทํางาน 6,000 18,000

เกาอี้ทํางาน (ผูบริหาร) 7,000 7,000

เกาอี้ทํางาน (ระดับ
ชํานาญงาน)

3,500

เกาอี้ทํางานแบบพนัก
พิงสูง

32,000 32,000

จัดซื้อครุภัณฑ์หองประ
ชุมโสตน์ทัศนูปกรณ์ติด
ตั้งอาคารพิพิธภันฑ์ 
เทศบาลตําบลโคกกรวด

550,000 550,000

ชั้นวางของ 12 ชอง 24,000

ตูเก็บแฟ้มเอกสารแบบ
แผนกั้น 4 ชั้น

15,000

ตูบานเลื่อนกระจก 10,000

ตูเหล็ก 2 บาน 60,500 60,500

ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก 10,000 10,000

ตูเหล็กบานเลื่อน (แบบ
บานกระจก)

5,000 5,000

โตะทํางานเหล็ก 25,000 25,000

พัดลมติดผนัง 40,000

เหล็กแบบ 2 บาน 16,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับงานประมวล
ผล

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ชนิด Network 
แบบที่ 2

เครื่องสํารองไฟฟ้า

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400 700

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น

ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 14,700

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 50 กิโลวัตต์

500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *

66,000 66,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300 4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ชนิด Network 
แบบที่ 2

27,000 27,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 7,500 7,500

อุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400 3,500

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น 14,700 14,700

ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 14,700

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 50 กิโลวัตต์

500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ใบมีดดันดินชนิดติดหนา
รถฟาร์มแทรกเตอร์

50,000

ผานบุกเบิก ชนิดรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์

30,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจร

1,398,600

โครงการกอสรางทอระ
บายน้ําคสล. บริเวณ
ถนนเทศบาล 12

985,600

โครงการกอสรางทอระ
บายน้ําคสล.บริเวณถนน
เทศบาล 11 เชื่อมตอ
ถนนเทศบาล 12

1,731,600

โครงการปรับปรุงถนน
แอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนซอยละลมหมอ 1

281,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ใบมีดดันดินชนิดติดหนา
รถฟาร์มแทรกเตอร์

50,000

ผานบุกเบิก ชนิดรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์

30,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต์ 40,800 40,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจร

1,398,600

โครงการกอสรางทอระ
บายน้ําคสล. บริเวณ
ถนนเทศบาล 12

985,600

โครงการกอสรางทอระ
บายน้ําคสล.บริเวณถนน
เทศบาล 11 เชื่อมตอ
ถนนเทศบาล 12

1,731,600

โครงการปรับปรุงถนน
แอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนซอยละลมหมอ 1

281,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
แอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 10

750,500

โครงการปรับปรุงถนน
แอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 24

488,700

โครงการปรับปรุงถนน
แอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 3

390,300

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนซอยละลมหมอ 4

567,800

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

263,792

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายใหแกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายใหแกเอกชน  
นิติบุคคล  หรือบุคคล
ภายนอก

7,500

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
แอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 10

750,500

โครงการปรับปรุงถนน
แอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 24

488,700

โครงการปรับปรุงถนน
แอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 3

390,300

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนซอยละลมหมอ 4

567,800

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

263,792

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายใหแกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายใหแกเอกชน  
นิติบุคคล  หรือบุคคล
ภายนอก

7,500

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายเพื่อเป็นคาจาง
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผลหรือการ
พัฒนาระบบตาง ๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

360,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนตําบลโคกกรวด

3,752,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา

200,000

รวม 15,209,550 12,294,128 760,000 1,995,760 4,855,920 5,314,900 10,480,882 3,280,080

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:15:44 หนา : 33/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายเพื่อเป็นคาจาง
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผลหรือการ
พัฒนาระบบตาง ๆ

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

360,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนตําบลโคกกรวด

3,752,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา

200,000

รวม 20,973,780 75,165,000
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการประปา 
คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
หมวด รายรับจริง 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 
หมวดรายได    
1. คาธรรมเนียมตอมาตรวัดน้ําและคาแรง 62,340.00 44,705.00 43,565.00 
2. เงินผลประโยชนตรวจมาตรวัดน้ํา 10,080.00 6,440.00 5,890.00 
3. คาปรับกรณีผิดสัญญา - - - 
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 88,339.44 54,661.08 47,098.93 
5. คาเชามาตรวัดน้ํา 296,544.00 300,396.00 303,195.00 
6. คาจําหนายน้ําประปา 6,531,282.70 6,729,469.04 6,784,554.67 
7. รายไดเบ็ดเตล็ด 830.00 510.00 1,535.00 

รวมรายรับ 6,989,416.14 7,136,181.12 7,185,838.60 

 
 
รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการประปา 

คําแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
หมวด รายจายจริง 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 
งบกลาง 359,193.00 348,561.00 353,690.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว) 1,575,438.21 1,548,958.04 1,707,398.71 
งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ  
และหมวดคาสาธารณูปโภค) 

5,022,152.39 5,186,298.90 5,067,125.43 

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 13,300.00 41,800.00 - 
รวมรายรับ 6,970,083.60 7,125,617.94 7,128,214.14 

 

 



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 9,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 9,000,000 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 8,150,000 บาท

โดยตั้งรับไว้เทากับปีที่ผานมา

คาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 468,000 บาท

โดยตั้งรับไว้เทากับปีที่ผานมา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 180,000 บาท

โดยตั้งรับไว้เทากับปีที่ผานมา

ผลประโยชน์อื่น รวม 182,000 บาท

คาธรรมเนียม จํานวน 132,000 บาท

โดยตั้งรับไว้เทากับปีที่ผานมา

คาปรับ จํานวน 10,000 บาท

โดยตั้งรับไว้เทากับปีที่ผานมา

คาแรง จํานวน 40,000 บาท

โดยตั้งรับไว้เทากับปีที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 20,000 บาท

โดยตั้งรับไว้เทากับปีที่ผานมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  9,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,533,520 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,533,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,393,020 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการประปา  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายผลิต จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง
(กองการประปา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร อํานวย
การ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยกองการประปา  จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
(2) หัวหน้าฝายผลิต จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 18,000  บาท   
(กองการประปา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:19:25 หน้า : 1/16



ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 303,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตาม(แนบ
ท้ายประกาศก.จ., ก.ท. และ      ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่า
จ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4
) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563)  
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)  ลูกจ้างประจํา  (เจ้าพนักงานการประปา)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(กองการประปา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 711,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา) จํานวน 1
 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานจดมาตรวัดน้ํา) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  4  ตําแหน่ง
(กองการประปา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 65,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 256-2563) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา) จํานวน 1
 ตําแหน่ง (แก้ไข)
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานจดมาตรวัดน้ํา) จํานวน 1 ตําแหน่ง 
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  4  ตําแหน่ง
 (กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:19:25 หน้า : 2/16



งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 4,759,590 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 131,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการประปา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการประปา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(กองการประปา)

ค่าใช้สอย รวม 134,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานของบุคคลภายนอก  และจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ค่าจ้างขุดซ่อมท่อประปา  ค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพ
น้ําประปาและค่าจ้างอื่น ๆ  ที่จําเป็นต้องใช้ในงานนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่ขอดับท่อลอดใต้ทางรถไฟระหว่างสถานีกุด
จิก - โคกกรวด  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในงานนี้
(กองการประปา)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ที่มา
นิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เป็นค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการประปา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่่่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่่น ๆ รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561
(กองการประปา)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองการประปา)

ค่าวัสดุ รวม 1,536,350 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบ
คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทปใส น้ํายา
ลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
(กองการประปา)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(กองการประปา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,316,350 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม  ผงซักฟอก สบู่ 
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้า
ปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน สารส้ม คลอรีน ฯลฯ 
(กองการประปา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ 
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น 
แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
(กองการประปา)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ไขขวง  ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจก
โค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       กรวยจา
จร ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน    ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(กองการประปา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
(กองการประปา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบสโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ  
(กองการประปา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้
อัด แผ่นปาย และค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
(กองการประปา)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่อง
หมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
(กองการประปา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) 
เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
(กองการประปา)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ได้แก่ ค่าจัดซื้ออะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน ค่ามิเตอร์
น้ํา ค่ามิเตอร์ไฟฟา และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ
 ของตลาดสดเทศบาล โรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน 
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:19:25 หน้า : 9/16



ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,918,240 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 1,994,240 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาที่ใช้ในโรงสูบน้ําดิบ  น้ําดี  ของการประปาเทศบาล
ตําบลโคกกรวด  
(กองการประปา)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 920,000 บาท

- ค่าน้ําดิบคลองชลประทาน    จํานวน     900,000   บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําดิบคลองส่งน้ํากรมชลประทาน

- ค่าน้ําประปา       จํานวน     20,000   บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาส่วนภูมิภาค
(กองการประปา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบลโคกกรวดและ
อื่น ๆ
(กองการประปา)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ในกิจการของ
เทศบาลฯ  
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 17/9/2562  11:19:25 หน้า : 10/16



งบลงทุน  เป็นเงิน 947,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 347,500 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 11,000 บาท

(1)  ตู้เหล็กแบบ 2 บาน        จํานวน  11,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน  2  หลังๆ ละ 5,500
 บาท   เป็นเงิน  22,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงานประมาณ มกราคม 2561 ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 160 ลําดับที่ 110

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 112,000 บาท

(1) รถจักรยานยนต์      จํานวน   112,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 2
 คันๆ ละ 56,000 บาท   
เป็นเงิน 112,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ มกราคม 2561 ดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นตํา
 (1)  กรณีขนาดต่ํากว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
       หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
       เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว้
 (2) ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
 (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
(กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 160 ลําดับที่ 113
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 170,000 บาท

(1)  เครื่องจดหน่วยน้ําประปา      จํานวน  170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องจดหน่วยน้ําประปา จํานวน 3 ชุด ประกอบด้วย
(1) เครื่องจดหน่วยน้ําประปา จํานวน 3 ชุด
(2) โปรแกรมใช้งานบนเครื่องจดมาตรน้ําและเชื่อมข้อมูลกับโปรแกรม
ประปา จํานวน 1 ชุด
(กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 160 ลําดับที่ 112

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 54,500 บาท
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(1)  ค่าปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานจัดเก็บรายได้ค่าน้ําประปา 
จํานวน  30,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานจัดเก็บรายได้ค่าน้ํา
ประปา ประกอบด้วย
(1) ติดตั้งโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แชร์ข้อมูลงานประปาให้ใช้ได้หลายๆ เครื่อง
(2) ติดตั้งโปรแกรมบริหารงานจัดเก็บรายได้ที่ใช้ในระบบเครือข่าย
(3) ทําการโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องเดียวไปยังเครื่องระบบเครือข่าย
(4) จัดทําระบบสํารองข้อมูลงานประปาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 (กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 161 ลําดับที่ 117

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *   
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน  22,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000
 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผล
สูง จํานวน  1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดี
กว่า ดังนี้ 
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1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1
 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแปนพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1
 หน่วย
(กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 160 ลําดับที่ 114

(3) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  จํานวน  2,500  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 161 ลําดับที่ 115
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 600,000 บาท

(1) โครงการขุดลอกบ่อพักตะกอน 
จํานวน 100,000บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกบ่อพักตะกอน ขนาดกว้างเฉลี่ย 34 เมตร
ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร
(กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ลําดับที่ 14

(2) โครงการปรับปรุงประตูด้านทิศตะวันตกพร้อมทาสีรั้ว 
จํานวน 500,000 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงประตูด้านทิศตะวันตกพร้อมทาสีรั้ว 
(กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ลําดับที่ 13

งบกลาง  เป็นเงิน 759,390 บาท
งบกลาง รวม 759,390 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง
พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันให้กับ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งงบประมาณค่าจ้างพนักงาน
จ้างและค่าครองชีพ จํานวน 767,200 บาท จึงตั้งเงินสมทบเข้ากองทุนประกัน
สังคมไว้ 40,000 บาท
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 
เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
(กองการประปา)
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สํารองจ่าย จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจ่ายสําหรับกรณีฉุกเฉินเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีและให้นําเงินสํารอง
จ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การปองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและ
หมอกควัน และโรคติดต่อ
-  เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
(กองการประปา)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ
เทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  ตามระเบียบที่กําหนด
(กองการประปา)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จํานวน 180,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็จ บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  ให้แก่เทศบาลตั้งจ่ายใน
อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
(กองการประปา)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 499,390 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา  รายนายสันทัด บุญยฤทธิ์
รักษา เดือนละ  11,415  บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  รายนางสนม พลรักมิตร เป็น
จํานวนเงิน 362,390 บาท
(กองการประปา)
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